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Aniversariantes
Hoje: Alessandra Flores (4ª Vara), Cló-
vis Pereira (Turma Recursal), Valdiné-
lia dos Santos (22ª Vara), Ivan Gomes 
(Feira de Santana), Sales Alves dos 
Santos (Barreiras), Alefe Morais (21ª 
Vara), Cristina Simões e Telga Cassia-
no (ambos do NUCJU). Amanhã:  João 
Silva Souza (NUCJU), Marcelo Pinto 
Oliveira (2ª Vara), Marta Cristina Ro-
cha de Alencar (14ª Vara), Baiara Ben-
fica (Eunápolis), Maria Simone Alves 
da Silva (Paulo Afonso), Fábio Santana 
Vieira (Áquila), Adriana Zoccoli Padi-
lha e   Augusto José de Souza Carvalho 
(ambos da Turma Recursal).
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CNJ aprova resolução que altera distribuição 
de recursos para gastos com pessoal 

do Poder Judiciário da União
O plenário do CNJ aprovou proposta 

de resolução (Resolução n. 177) que al-
tera os percentuais definidos como limite 
para despesas com pessoal e encargos 
sociais para os órgãos do Poder Judiciá-
rio da União. 

A proposta, aprovada por unanimida-
de na terça-feira, 6/8, altera de 0,006% 
para 0,017% o limite imposto ao CNJ 
para gastos com pessoal e encargos so-
ciais e reduz proporcionalmente os limi-
tes destinados às despesas de outros ór-
gãos do Poder Judiciário da União (STJ, 
Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça 
Eleitoral e Justiça do Trabalho).

"A providência não visa a alterar o 
limite para despesas com pessoal e en-
cargos sociais no Poder Judiciário, que 
é de 6% da receita corrente líquida. O 

acréscimo no limite destacado para o 
CNJ implica redução no limite destina-
do aos demais órgãos do Poder Judici-
ário, exceto o STF, a ser feito de forma 
proporcional à atual participação no 
limite total do Poder Judiciário, man-
tendo inalterado, portanto, o limite es-
tabelecido pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal", afirmou o ministro Joaquim 
Barbosa.

O ministro justificou a mudança na 
distribuição dos recursos pela necessi-
dade de provimento de cargos e funções 
ao CNJ, criados pela Lei n. 12.463, de 
2011, e à criação de duas novas estrutu-
ras no CNJ. Segundo Joaquim Barbosa, o 
Conselho conta hoje com 114 servidores 
efetivos para cumprimento de suas fun-
ções constitucionais.

Ao apresentar a proposta ao plenário, 
o presidente do CNJ e do STF, Joaquim 
Barbosa destacou a "necessidade impe-
rativa" de observância da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal pelos órgãos do Poder 
Judiciário. "O CNJ não executou, nem 
executará, qualquer despesa que ultra-
passe o limite legalmente imposto ao 
Poder Judiciário pelo art. 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, também cal-
cado no art.169 da Constituição Fede-
ral", disse o ministro.

O ministro Barbosa lembrou a anuên-
cia expressa dos presidentes dos tribu-
nais superiores em relação à medida e 
à necessidade de dotar o Conselho Na-
cional de Justiça de meios adequados ao 
cumprimento de suas funções constitu-
cionais. 

O Plenário da Câmara aprovou na 
quarta-feira, 7/8, em primeiro turno, 
a Proposta de Emenda à Constituição 
190/07 que concede prazo para o STF 
apresentar ao Congresso um projeto de 
lei complementar estabelecendo o Esta-
tuto do Servidor do Judiciário. A matéria, 
aprovada por 355 votos a 47, precisa ser 
votada ainda em segundo turno. 

De acordo com a autora, deputada 
Alice Portugal, a mudança na Constitui-
ção é necessária para garantir a iniciativa 
do Supremo de enviar o estatuto ao Con-
gresso. A atividade jurisdicional é única e 
deve ser regulamentada para os servido-
res assim como já foi feito para a magis-

Câmara aprova em primeiro turno PEC 
do Estatuto do Servidor do Judiciário

tratura , argumentou. Para ela, a Justiça 
não pode ser considerada estadual ou fe-
deral, e seus servidores devem receber o 
mesmo tratamento em todo o País. 

Para o relator, a proposta não vai one-
rar o Poder Público e está respaldada no 
Conselho Nacional de Justiça, ao qual 
todos os órgãos de Justiça, federais ou 
estaduais, estão subordinados adminis-
trativamente. 

Ao se posicionar contra a proposta, o 
deputado Silvio Costa disse que ela fere 
a Constituição porque permitiria a uma 
lei complementar federal estabelecer re-
gras a serem cumpridas por órgãos esta-
duais. Permitir que o Supremo invada a 
prerrogativa dos Estados de legislar sobre 
pessoal é mais um corporativismo , disse 
o deputado, lamentando a pauta de ma-
térias que, segundo ele, podem fazer o 
País quebrar. 

Para o deputado Mendonça Filho, 
o texto fere a autonomia dos Estados. 
"O que está se consagrando com essa 
PEC é justamente um dispositivo cons-
titucional que vai acabar com a auto-
nomia dos Judiciários Estaduais e dos 
próprios Estados da Federação. Se se 
quer federalizar o Judiciário Brasileiro, 
que se federalize de uma vez por todas: 
se extingam as Justiças Estaduais e se 
consagre um Judiciário uno comandado 
a partir do Supremo Tribunal Federal", 
afirmou. 

Segundo a autora, no entanto, o STF 
deverá propor uma lei com normas ge-
rais, aplicáveis a todos os servidores 
do Poder Judiciário, mas continuará de 
competência das assembleias legislativas 
legislar sobre as peculiaridades locais. 

"Assim como temos a clareza de que 
a Justiça é una, é necessário que a no-
menclatura dos cargos, a natureza dos 
cargos, em todos os Estados, seja idên-
tica. Não estamos falando de salário, 
nem de contratações e concursos, por-
que cada Estado da Federação tem a sua 
musculatura financeira. Estamos falan-
do da natureza essencial dos cargos e da 
carreira do servidor do Judiciário Brasi-
leiro", disse a deputada Alice Portugal. 

Segundo dados de 2010 da Federa-
ção Nacional dos Servidores do Judici-
ário nos Estados, o Judiciário brasileiro 
possuía cerca de 313 mil servidores, dos 
quais 15.750 togados e 296.500 não 
togados. Destes, aproximadamente 200 
mil são servidores efetivos, concursados: 
23 mil (11,5%) na Justiça Federal; 34 
mil (17%) na Justiça do Trabalho; e 142 
mil (71%) na Justiça Estadual.

Sidney Madruga 
lança novo livro

 O procurador da República Sidney 
Madruga lança seu livro: “Pessoas  com 
Deficiência e Direitos Humanos – Ótica 
da Diferença e Ações Afirmativas”.

O lançamento da obra ocorre no dia 
15/8, a partir das 19h30 na Livraria Sa-
raiva do Salvador Shopping.

O livro aborda, com base na realida-
de brasileira e na espanhola, a ótica da 
diferença, as várias faces que envolvem 
a pobreza, a exclusão e a discriminação 
das pessoas com deficiência. O processo 
de luta pela dignidade e igualdade tem 
entre seus principais instrumentos as 
ações afirmativas direcionadas à inclusão 
social das pessoas com deficiência.

Lembran-
do a notícia 
que o JFH pu-
blicou há dez 
anos, no mês 
de agosto de 
2003, repro-
duzida abaixo, 
percebemos,  
s u r p r e s o s , 
que mesmo decorida uma década, 
a luta pela criação dos novos TRFs 
continua uma árdua batalha.

18/8/2003 - Presidente do CJF 
reitera inoportunidade na criação de 
novos TRFs. - O presidente do CJF, 
ministro Nilson Naves, encaminhou 
nesta semana ofício a autoridades do 
Executivo, Legislativo e Judiciário ma-
nifestando que, de acordo com a deci-
são do seu colegiado, o CJF ratificou 
suas manifestações anteriores quanto 
à inoportunidade da criação de novos 
TRFs nos Estados do Paraná, Minas 
Gerais, Bahia e Amazonas.

O Conselho já havia se pronuncia-
do oficialmente sobre o assunto em 
três outros ofícios, encaminhados, res-
pectivamente, em dezembro de 2001, 
março de 2002 e fevereiro de 2003, 
aos presidentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, onde o 
CJF reitera a ausência de prioridade 
para gastos com novos TRFs, julgando 
necessário investir em outros projetos 
mais importantes para a Justiça Fe-
deral, como a implantação de novos 
Juizados Especiais Federais.

Segundo o ministro Naves, o aper-
feiçoamento da prestação jurisdicional 
não será promovido pela criação de 
outros TRFs, mas sim pelo “reforço e 
o desenvolvimento dos trabalhos na 
primeira instância, em particular nos 
Juizados Especiais”.
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