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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

24/07/2006 - Subseção de Paulo 
Afonso comemora aniversário do Dr. Fá-
bio Ramiro - No último dia 18 de julho, 
o Dr. Fábio Moreira Ramiro, juiz federal, 
da Vara de Paulo Afonso, comemorou 
seu aniversário na presença dos servido-
res daquela subseção judiciária.

Na oportunidade, o magistrado agra-
deceu a todos pela confraternização, ex-
pressando seu desejo de ver perpetuado o 
clima de cordialidade e a harmonia exis-
tentes naquele ambiente de trabalho.

27/07/2006 - 20ª Vara tem múlti-
plas comemorações - A tarde de ontem 
foi marcada pela comemoração de várias 
datas na 20ª Vara. Os juízes e os servido-
res se reuniram para celebrar, com uma 
torta de chocolate com morangos tama-
nho família, os aniversários da servidora 
Márcia Souza Rocha e do estagiário Car-
los Fernando Frey, o retorno das férias do 
juiz federal substituto  Halisson Rêgo e a 
chegada do novo servidor, Jeferson Me-
nezes, oriundo da 21ª Vara.

O juiz federal Cândido Moraes Pin-
to Filho fez questão de ressaltar o grau 
de irmandade ímpar que existe na 20ª 
Vara, fazendo votos de que o novo ser-
vidor venha a se integrar ao grupo, en-
grandecendo ainda mais o clima de 
união ali existente.

DIA DA AVÓ - Com tantas comemo-
rações, a 20ª Vara registrou, ainda, o 
dia da avó, homenageando a servidora 
do NUCRE Graça Lessa, avó de duas 
netas e mãe de nove filhos, entre eles 
Leila (servidora da 20ª Vara), Larissa 
(servidora da Subseção de Paulo Afon-
so), Luiza (fisoterapeuta da ASSERJUF) 
e Lolita (ex-servidora e atual promotora 
de justiça na Comarca de Barreiras).

JFHHÁ DEZ ANOS

Juízes lançam petição online para 
barrar Lei do Abuso de Autoridade

A Associação dos Juízes Federais 
do Brasil lançou na quarta-feira, 13/7, 
uma petição online para pedir o apoio 
da sociedade e impedir a aprovação 
do projeto da nova Lei de Abuso de 
Autoridade, que deve ser votado em 
agosto no Senado. 

A Ajufe afirma que, se a proposta 
for aprovada como está, intimidará os 
magistrados e outras autoridades que 
atuam nos casos de corrupção. 

O PLS 280/2016, que define os 
crimes de abuso de autoridade, é de 
autoria do senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) e prevê que servidores públicos e membros do Judiciário e do Ministério 
Público possam ser punidos, por exemplo, caso sejam determinadas prisões “fora das 
hipóteses legais”. 

Para acessar o site com a petição online o interessado deve acessar: https://secu-
re.avaaz.org/po/petition/Aos_senadores_da_Republica_Nao_aprovem_o_texto_do_
PLS_2802016/?cXYEVkb%20]. Até a última sexta feira, o número de assinaturas passa-
va de 38 mil e o objetivo é atingir 50 mil. 

Hoje, o número subiu para 63.715 e o objetivo passou a ser 75 mil.

Aniversariantes
Hoje: Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 24ª Vara, Afrânio Cardoso da Silva (6ª 

Vara), Ana Cristina Montalvão Campos (12ª Vara) e Hozana Jesus de Oliveira (Jequié). 
Amanhã: Advalk Paulo Pereira (Itabuna) e Valmir Santiago dos Santos (VIPAC).

Parabéns

Apoio à Lava Jato 
cresce na população
Levantamento realizado pela IPSOS 

revela que 85% dos brasileiros apoiam a 
continuidade das investigações da maior 
operação de combate à corrupção no País, 
a Lava Jato, independente do impacto dela 
na situação econômica brasileira. O índice 
é 6% maior que o constatado em janeiro, 
quando 79% responderam positivamente à 
afirmação. A margem de erro do levanta-
mento é de três pontos percentuais.

A pesquisa é a primeira a identificar o 
aumento no apoio da população à Lava Jato 
após o processo de afastamento da presi-
dente Dilma Rousseff. E também registra 
a queda no porcentual dos que acreditam 
que a investigação, que tem desdobramen-
tos em vários Estados, estaria piorando a 
situação econômica.

Em junho, apenas 39% dos pesquisa-
dos concordaram com tal hipótese, ante 
46% registrado em janeiro. Em contraparti-
da, o total dos que discordam da afirmativa 
registrou forte elevação, saltando de 38% 
para 48% entre janeiro e junho deste ano.

Houve crescimento também dos que 
afirmam conhecer a Lava Jato. De acordo 
com a pesquisa Ipsos, 69% dos entrevis-
tados em junho afirmaram saber algo ou 
bastante a respeito das investigações, ante 
58% registrados em janeiro. O nível dos 
que não sabem ou dos que ouviram falar 
das investigações, mas não sabem nada a 
respeito delas reduziu para 31% em junho 
contra 42% em janeiro.

A percepção de que as investigações 
irão terminar sem punição aos envolvidos 
registrou nova queda em junho, quando 
apenas 35% dos entrevistados concorda-
ram com a afirmativa de que a Lava Jato 
deva “acabar em pizza”.

O resultado mostra leve redução ante 
o resultado de abril (38%), ainda dentro 
da margem de erro, e forte retração ante o 
número de janeiro, quando 46% dos pes-
quisados acreditavam que a operação ter-
minaria sem punição aos envolvidos.

Apesar do otimismo com o avanço da 
operação, houve uma leve queda no por-
centual dos que acreditam que as inves-
tigações transformem o Brasil “num País 
sério”. Em junho, 72% dos pesquisados 
afirmavam que a Lava Jato teria tal efeito 
sobre o Brasil, ante 75% em abril.

Apesar da variação para baixo, que 
também está dentro da margem de erro, 
o resultado de junho continua elevado no 
comparado com o de janeiro, quando ape-
nas 53% dos pesquisados acreditavam que 
a Lava Jato poderia transformar o Brasil em 
um “País sério”.

A Ipsos é uma empresa independente 
global na área de pesquisa presente em 87 
países. A pesquisa foi realizada entre os 
dias 2 e 13 de junho com 1.200 entrevis-
tas presenciais em 72 cidades brasileiras.

Fonte: O Estado de São Paulo

O juiz federal da Subseção Judiciá-
ria de Alagoinhas Igor Matos Araújo, em 
ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa movida pelo MPF contra Moi-
ses Silva Barbosa, condenou o réu ao res-
sarcimento integral do dano, equivalente 
a R$ 38.159,48, a ser corrigido; multa 
civil de R$ 15 mil, levando em conta a 
extensão do dano causado, assim como 
o proveito patrimonial obtido pelo agen-
te; suspensão dos direitos políticos por 
8 anos; e  proibição de contratar com o 
Poder Público por 10 anos.

Segundo o MPF, o réu, entre 2011 e 
2012, se apropriou, indevidamente, de 
dinheiro que tinha posse em razão do seu 
cargo e função de confiança de gerente e 
encarregado de caixa da agência de Água 
Fria na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. 

O magistrado considerou demonstrada 
a existência de atos de improbidade admi-
nistrativa, bem como sua autoria (respon-
sabilidade). No processo administrativo 
disciplinar a que o réu se submeteu, consta 
que ele subtraiu para si a quantia de R$ 
38.159,48 o que resultou na aplicação da 
sua demissão por justa causa.

 A única manifestação do réu ocorreu 
em seu interrogatório judicial prestado nos 
autos de ação penal, prova emprestada 
ao  feito, quando sustentou que eram ve-
rificadas com frequência discrepâncias no 
caixa da agência de Água Fria, porém seu 

superior hierárquico  sempre lhe dizia que 
não se preocupasse. No entanto, argumen-
tou que as diferenças foram se acumulan-
do, formando uma "bola de neve". Por fim, 
quanto à versão apresentada no processo 
administrativo disciplinar, afirmou ter in-
ventado tal história, por influência do audi-
tor que acompanhava o caso.

O magistrado entendeu que a argumen-
tação não merecia prosperar enumerando 
as razões: “A um, porque está dissociada 
dos demais elementos de prova que re-
pousam nos autos, os quais apontam para 
a responsabilidade do réu pela subtração 
do numerário sob sua gestão. A dois, por-
que se o próprio réu, para se defender, 
reconhece, que mentiu no processo ad-
ministrativo, nada impede que ele volte a 
mentir neste processo judicial, o que so-
bremaneira prejudica a credibilidade de 
suas afirmativas”

E continuou: “A três, porque, como bem 
ressalta o MPF em suas alegações finais, 
não é verossímil que para explicar um fato 
menos grave (irregularidade na contabili-
dade na agência) o réu tenha inventado 
ser o autor de um fato mais grave (pecu-
lato). A quatro, porque, mesmo em seu 
interrogatório judicial, ocasião em que ne-
gou assertivas feitas na via administrativa, 
o réu repetiu elementos laterais daquela 
versão que indicam ser ela a verdadeira, 
quais sejam: seus problemas financeiros e 
a fragilidade da saúde do pai.”

Justiça Federal em Alagoinhas 
condena ex-gerente dos Correios
por desvio de dinheiro de agência


