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Aniversariantes
Hoje:Arali Maciel Duarte, juíza federal da 1ª Vara, Alberica Paula Lima (Itabuna), 
Christiane Cabral da Silva (Juazeiro), Claudia Daniel (SEMAD), Patrícia Gonçalves 
(Feira de Santana) e Lygia Maria Oliveira (1ª Vara). 

Amanhã: Alessandra Carine Silveira Eloy Santana (22ª Vara), Indira Vanessa Silva 
Teles de Carvalho (24ª Vara), Aristóteles Santos Souza  (Feira de Santana), João Vitor 
Silva Pires (24ª Vara), Damião Uchôa de Alencar (Feira de Santana), Vinicius Moura 
da Silva (Guanambi) e Cristiane Guimarães Lima (NUCAF). 

Domingo: Luiz Augusto Oliveira Almeida (NUASG), Yuri Gusmão Costa Souza (21ª 
Vara) e Vespasiano Oliveira Coqueiro (Vitória da Conquista). 

Segunda-feira: Maisa Conceição Lobo (19ª Vara), Ana Rosa Silva Mascarenhas (2ª 
Vara), Cintia Cerqueira Case Couto (Feira de Santana), Rozanio Gomes de Lima (Je-
quié), Laise Fernanda Brandão Neves (NUCJU), Luciano Santos Oliveira (NUCOD), 
Karina Pedreira Coelho de Moraes (16ª Vara) e Thyanna Cristina Radiche Leite Olivei-
ra Santos (Turma Recursal).
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Funpresp-Jud bate 
todas as metas de 2016

Os participantes da Funpresp-Jud po-
dem comemorar, pois as metas mais impor-
tantes da Funpresp-Jud foram alcançadas 
nos meses de outubro e novembro de 2016.

 A Fundação se destacou em 2016 nos 
investimentos dos recursos dos participan-
tes, que obtiveram uma boa rentabilidade, 
alcançado 12,02% de rentabilidade nominal 
no Plano de Benefícios e 5,90% de rentabi-
lidade real (acima do IPCA), ante 11,58% 
do CDI e 6,88% da poupança. O retorno já 
superou a meta de rentabilidade real anual 
do PB de 4,50% (acima do IPCA).

A Funpresp-Jud também superou a meta 
anual de número de adesões. Está com 
6.313 participantes. A meta para 2016 é 
de 6.216 e a tendência é crescer cada dia 
mais e garantir uma aposentadoria adequa-
da aos membros e servidores. 

Juízes federais da Bahia protestam 
contra proposta de abuso de autoridade

Fóruns terão serviços
de desinsetização

Todos os prédios da Justiça Federal em 
Salvador passarão por desinsetização nas 
áreas internas e externas.

Amanhã, 3/12 (sábado), a partir das 
8h30 haverá pulverização com inseticida lí-
quido nos rodapés das salas e nos ralos dos 
sanitários. Não devem permanecer pessoas 
nas salas nessa data para evitar intoxicação.

As unidades dos prédios sede e dos 
JEFs devem disponibilizar chaves hoje, 
2/12, e, tanto quanto possível, deixar as 
portas internas destrancadas. As chaves 
serão devolvidas na segunda-feira, 5/12.

Amanhã também, a partir das 15h, ha-
verá termonebulização (fumacê) nas áreas 
externas dos edifícios. Não devem permane-
cer pessoas nas áreas durante a aplicação.

Já entre os dias 12 e 16/12, duran-
te o expediente, será feita a aplicação de 
inseticida na forma de gel nos móveis, e 
colocação de raticidas, onde necessário. A 
execução deste serviço não acarreta riscos 
aos ocupantes dos ambientes.

Mais de duas dezenas de juízes federais 
da Seção Judiciária da Bahia realizaram na 
tarde de ontem uma manifestação pública, 
sob coordenação dos juízes federais Fábio 
Ramiro, presidente da AJUFBA, e Saulo Ca-
sali, delegado regional da AJUFE na Bahia. 

O protesto contra as mudanças feitas 
e aprovadas pela Câmara dos Deputados 
nas medidas anticorrupção contou com a 
receptividade de muitos servidores que as-
sistiram os discursos dos magistrados, bem 
como com a cobertura da imprensa (tvs, 
jornais e portais de internet).

As medidas foram aprovadas pela Câ-
mara na madrugada de terça-feira, 29, 
com rejeição de algumas propostas e in-
clusão de pontos polêmicos. Um deles foi a 
emenda que prevê que juízes e promotores 
poderão responder por crime de abuso de 
autoridade por determinadas condutas.

Segundo o juiz federal Fábio Ramiro, 
a última terça-feira pode ser chamada de 
“Dia da Infâmia do Parlamento do Brasil, 
quando os nossos legisladores mutilaram 
as medidas contra a corrupção em plena 
madrugada, perante a população brasilei-
ra comovida com a tragédia que vitimou o 
time catarinense na Colômbia.”

O presidente da AJUFBA garantiu que o 
motivo da retaliação contra os magistrados 
e procuradores é a força, coesão e deter-
minação dos juízes federais do Brasil. Para 
ele o objetivo é abafar a Lava Jato, atingir 

Sérgio Moro alerta para intenção 
de criminalizar Operação Lava Jato 
O juiz federal Sergio Moro debateu ontem, no Senado, o Projeto de Lei de Abuso de 

Autoridade. A proposta define os crimes de abuso de autoridade cometidos por membros 
do Poder ou agente da Administração Pública, servidor público ou não, que, no exercício 
de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abusa de poder.

O debate ocorre dois dias depois que a Câmara aprovou as 10 medidas contra a cor-
rupção. O texto prevê, dentre outras coisas, a punição com prisão para juízes, promotores 
e procuradores. O juiz federal sugeriu uma alteração no projeto: “Minha sugestão vai ser 
a inclusão de um único artigo na lei versando nos seguintes termos: ‘não configura crime 
previsto nesta lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na 
avaliação de fatos e provas’”, declarou Moro. 

Em suas considerações finais, o juiz falou do PL das 10 medidas que a Câmara aprovou 
na madrugada de terça-feira: “Com todo respeito à Câmara, houve certo açodamento na vo-
tação e várias medidas que não eram tão controvertidas acabaram ficando de fora. Houve 
uma certa precipitação na votação da emenda que instituiu os crimes de responsabilidade 
para promotores e autoridades judiciais. Dizem que a operação Lava Jato é sagrada, então 
rogo que considerem a opinião dos juízes: se o projeto for aprovado como está pode ter 
como efeito prático a intimidação (da operação) As minhas decisões são sujeitas à criti-
cas, não há problema nenhum. No entanto não acho que posso ser acusado de abuso de 
autoridade, considerando que as decisões têm sido sufragadas pelas Cortes Superiores.”

os juízes federais e os procuradores da Re-
publica para que o Brasil continue com o 
vergonhoso título de país da impunidade.

O juiz federal Saulo Casali afirmou que  
os deputados tentaram criar o crime de 
hemenêutica, intimidando membros da 
magistratura e do Ministério Público. Ele 
lembrou que esta não era uma das inicia-
tivas contidas na proposta do projeto das 
dez medidas contra a corrupção. “A Câ-
mara triturou o projeto original, ao pon-
to em que o seu relator declarou que das 
dez medidas sobrou meia medida apenas 
e que avanços importantes que poderiam 
ser alcançados em prol da sociedade bra-
sileira foram simplesmente rejeitados.” 

O juiz federal da 11ª Vara disse que a 
criminalização do caixa dois, que os depu-
tados tentaram anistiar, só foi aprovada por 
conta de uma grande mobilização da opi-
nião pública. As nove outras medidas, que 
seriam benéficas para a aplicação do direi-
to penal e o combate à corrupção no Brasil, 
foram mutiladas para facilitar a impunida-
de. “As portas legais para a impunidade e 
para a corrupção hoje ainda são  bastante 
largas no Brasil”. declarou o magistrado.

O juiz Fábio Ramiro pontuou que na vi-
são dos magistrados, o parlamento nacio-
nal não vem respeitando o Poder Judiciário 
e o Ministério Público, mas garantiu que 
esta atitude não ficará impune. “A popu-
lação brasileira está atenta, os juízes fe-

derais estão atentos e nós estamos aqui, 
assim como em vários outros lugares do 
Brasil, para protestar e dizer que não ire-
mos baixar a nossa cabeça”. 

Precisamos do apoio de todos, da popu-
lação brasileira, dos servidores da Justiça 
Federal, a mesma Justiça Federal que vem 
incomodando os poderosos do Brasil, essa 
Justiça tem mostrado sua força. Nesse mo-
mento vamos registrar nossa total e abso-
luta indignação pelo comportamento que 
vem sendo adotado pelos parlamentares. 

Para os magistrados, as dez medidas 
objetivavam que o Brasil passasse a ter 
uma realidade distinta daquela que o tor-
nou conhecido como “o país da impunida-
de”, um país que não cumpre as suas leis, 
em que os poderosos cometiam crimes 
mas não iam para a cadeia”. 

“Nós não chegamos a nos surpreender 
com o que aconteceu, mas sim com a ou-
sadia de, na calada da noite, na madruga-
da de comoção nacional que até hoje atin-
ge o Brasil e outros países, aprovassem o 
pacote da infâmia, o pacote da vergonha 
e criaram tipos penais em que nós juízes 
poderemos ser responsabilizados caso 
entenda assim um tribunal de hierarquia 
superior. Disse o juiz federal Saulo Casali.

E continuou o juiz federal Fábio Rami-
ro: “Pensávamos que isso tinha ficado para 
trás na época da ditadura. Mas eis que os 
nossos deputados, representantes do povo, 
resolvem aprovar medidas desse quilate”.

A diretora do Foro, juíza federal Cláudia 
Tourinho Scarpa, finalizou conclamando a 
todos pela união: “Perdemos uma batalha 
ontem,mas não perdemos a guerra, temos 
uma luta muito grande pela frente, os ju-
ízes não vão se intimidar. Vamos nos unir 
para lutar ate o fim”.

Ao final os presentes fizeram um mi-
nuto de silêncio para expressar a indig-
nação e  irresignação. Terminaram todos 
de  mãos dadas para cantar, a capela, o 
Hino Nacional. 


