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

04/09/2006 - Servidores comemo-
ram primeiro aniversário virtual - Na 
última sexta-feira, 1º/09, diversos servi-
dores da DIREF, da SECAD e do NUCRE 
se reuniram para comemorar o aniver-
sário e o chá-de-bebê da colega Joana 
Pimentel. Mas quem fez a surpresa foi 
a aniversariante, que acabou não apare-
cendo, por conta de uma indisposição.

Os colegas não deixaram por menos 
e, em volta de uma mesa repleta de do-
ces, tortas, salgados e refrigerantes, rea-
lizaram uma celebração vitual, cantando 
parabéns. Pelo celular, Joana acompa-
nhou toda a cantoria de casa, onde se 
encontrava de repouso.

05/09/2006 - Juízes desta Seccio-
nal se reúnem em futebol society -  To-
das as quintas-feiras, juízes federais 
desta Seção Judiciária se reúnem em um 
campo de futebol do Condomínio Alpha-
ville para animadas partidas de futebol 
society. Na foto acima, o registro do jogo 
realizado na última quinta-feira, 31/08, 
do qual participaram os juízes Cristia-
no Miranda de Santana, Hallison Rêgo 
Bezerra, Bruno Souza Savino, Pompeu 
de Sousa Brasil e Iran Esmeraldo Leite, 
além de Daniel, filho do Dr. Pompeu.

JFHHÁ DEZ ANOS

17ª Vara absolve seis sírios presos 
em Salvador após fuga da guerra civil 

O juiz federal da 17ª Vara Antonio 
Oswaldo Scarpa proferiu sentença em 
ação penal movida pelo MPF contra seis 
cidadãos sírios presos no aeroporto inter-
nacional de Salvador portando passaportes 
falsos ao tentarem embarcar para Madrid.

O magistrado absolveu os acusados 
considerando excluída a sua culpabilidade 
por não ser razoável exigir deles atuação 
diversa em razão da situação de guerra 
civil existente na Síria, julgando tratar-se 
de hipótese de inexigibilidade de conduta 
diversa, causa supralegal de exclusão de 
culpabilidade.

Os denunciados deixaram a Síria com 
destino ao Brasil utilizando-se dos seus 
passaportes verdadeiros e fugindo da 
guerra que assola o seu país em busca de 
melhores condições de vida. Já no Brasil, 
foram advertidos por conterrâneos de que 
o país não oferecia condições para se esta-
belecerem e que era melhor seguirem para 
a Europa, onde encontrariam ajuda huma-
nitária e condições mais favoráveis.

A DPU pugnou pelo reconheci-
mento da causa excludente da cul-
pabilidade, consistente na inexigibi-
lidade de conduta diversa em vista 
da situação de guerra na Síria. 

Segundo a sentença, “para re-
conhecimento da referida exclu-
dente, é necessária a prova incon-
testável da situação de dificuldade 
enfrentada, decorrente de fatores 
exteriores à vontade do acusado e 
de situações que teriam fugido ao 
seu controle, de modo que a utili-

zação de documento falso para a obten-
ção de passaporte se caracterize como 
medida extrema, adotada apenas em úl-
timo caso. Verifica-se a plausibilidade de 
tese defensiva, devendo ser reconhecida 
e existência da excludente de culpabili-
dade em razão de inexigibilidade de con-
duta diversa”.

E continua o julgador: “Observa-se que 
os acusados, diante da notória situação de 
guerra civil em que se encontra o seu país 
de origem, fato que prescinde de com-
provação, buscaram os meios necessários 
para prover a sobrevivência e a subsistên-
cia própria e de suas famílias, iniciando 
um plano de fuga de seu país natal. Os 
relatos da situação particular de cada um 
dos denunciados de que vivenciaram a 
morte de conhecidos e familiares, perde-
ram seus empregos e meios de subsistên-
cia e se viam cada vez mais ameaçados 
pelo conflito, revela o drama por que pas-
saram e passam para fugir da periclitante 
situação de guerra civil”

O magistrado registra dados recente-
mente divulgados do conflito, que já dura 
cinco anos e vitimou mais de 470 mil pes-
soas, afirmando serem alarmantes e que 
corroboram as declarações dos denunciados 
e justificam a preocupação da comunidade 
internacional com os refugiados sendo que 
mais de 85% da população daquele país se 
encontra em estado de pobreza, 53% está 
desempregada, 45% das crianças não fre-
quentam a escola, 58% dos hospitais públi-
cos encontram-se fechados ou funcionando 
parcialmente e a expectativa de vida da po-
pulação caiu de 70 para 55 anos.

Conforme foi evidenciado pela defesa e 
pontuado pelo juiz federal Antonio Oswal-
do Scarpa na sua sentença, as dificuldades 
enfrentadas pelos denunciados no Brasil, 
como o preconceito, as diferenças culturais 
e as dificuldades econômicas, serviram 
para estender o seu sofrimento já vivencia-
do em seu país natal em razão da guer-
ra, que, aliado à angústia da separação de 
seus familiares, culminou com a obtenção 
dos passaportes falsos a fim de buscarem 
melhores condições de vida.

“Ainda que os denunciados tenham se 
utilizado do falsum quando já estavam em 
território brasileiro, afastados de poten-
ciais situações de perigo de vida, verifica-
-se que as condutas praticadas por eles 
atenderam ao plano de fuga mencionado, 
visando, porém, à reconstituição de suas 
vidas e de suas famílias”, finalizou o juiz.

O Ministério Público Federal não recor-
reu da sentença absolutória.

Tribunais confirmam 96% das decisões 
do juiz federal Sérgio Moro

Em pouco mais de dois anos de investi-
gação da força-tarefa da Operação Lava Jato 
em Curitiba, apenas 4% das decisões con-
testadas em tribunais superiores (Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Jus-
tiça e TRF da 4ª Região) foram revisadas. 

“Estes dados reforçam a regularidade 
dos trabalhos promovidos até aqui por pro-
curadores da República, delegados da Po-
lícia Federal, auditores da Receita Federal 
e pelo juiz federal Sérgio Moro, que estão 
à frente do caso na primeira instância”, in-
forma por meio de nota a Procuradoria da 
República em Curitiba, base da Lava Jato. 
“Além disso, derrubam todos os questiona-
mentos apresentados pelas defesas de que 
abusos estariam sendo cometidos durante 
as investigações”.

Segundo o MPF, dos 224 recursos apre-
sentados ao TRF da 4ª Região contra atos 
da força-tarefa e do juiz Sérgio Moro, só 
5% tiveram decisão favorável à defesa.

“Vale destacar também que todas essas 
decisões foram absolutamente pontuais, ou 
seja, não atingiram a operação como um 
todo”, aponta a força-tarefa.

“Estes números reforçam a imparcia-
lidade da investigação e a regularidade 
dos atos praticados até aqui por todos os 
integrantes da força-tarefa do Ministério 
Público Federal e das demais instituições 
que compõem a operação na primeira ins-
tância, como a Polícia Federal e Receita 
Federal”, destaca o procurador da Repúbli-
ca Deltan Dallagnol, coordenador da força-
-tarefa da Lava Jato.

As decisões favoráveis às alegações das 
defesas são menores no STJ, onde nenhu-
ma das 141 decisões foi reformada. No STF 
88% das decisões foram pró acusação.

“Mais de 95% das decisões tomadas 
em primeira instância foram confirmadas. 
Com isso caem por terra os argumentos 
que vinham sendo utilizados em ataques 
feitos aos métodos de investigação adota-
dos pela Lava Jato”, reforça Dallagnol.

Os advogados se queixam de abusos que 
escapam do crivo dos tribunais. O principal 
é o uso da condução coercitiva - medida 
que, segundo eles, é usada para extrair de-
poimentos surpresa dos investigados.

O advogado Alberto Toron diz que o 
procedimento “é no mínimo covarde, pois 
pega o acusado de surpresa, para obrigá-lo 
a falar sem que tenha conseguido organizar 
a defesa”. Para investigadores a medida 
garante que provas não desapareçam e im-
pede a elaboração de álibis falsos.

E é menos drástica que a prisão tempo-
rária, opina a procuradora Silvana Batini. 
“Às vezes são necessárias apenas algumas 
horas para colher as provas. A defesa vai 
preferir que o investigado fique preso por 
cinco dias?”                        Fonte: ISTOÉ


