
Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Saraiva Bartolo-
meu (2ª Vara), Dolores Onofre Alves 
(Ilhéus), Joilton Pimenta da Silva 
(4ª Vara), Carla Daniela Garcez Cor-
reia (Paulo Afonso), Andréia Ferreira 
Nabuco (Turma Recursal), Douglas 
Thainan Silva Lima Mendes (Vitória 
da Conquista), Eron Pereira Luz (Del-
ta), e Priscila Mello (Delta). Amanhã: 
Ana Karina Fernandes Panelli (20ª 
Vara), Antonio Carlos Miranda Matos 
(Jequié), Cristina Maria Dantas Lessa 
(Nucaf), Patrícia Maria Pimenta dos 
Santos (9ª Vara), Rita de Cássia de An-
drade Tinoco (20ª Vara), Carlos Souza 
de Andrade(Ilhéus), e José Japiassu de 
Almeida Júnior (Eunápolis).

Parabéns!!!
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Quinzena do Servidor

30/10 – equipe “experimenta” de-
monstrou muito talento em sua apre-
sentação – A equipe “Experimenta” re-
alizou uma ótima apresentação ontem, 
durante a peça teatral “Solange”, com a 
atuação do servidor Manoel Paim (NU-
ASG), no papel da esposa adúltera, que 
se apaixona por um cigano, interpretado 
por Fátima Riccio (SECAD). O marido 
traído, personagem da servidora Dulci 
Mendes (SECAD), jamais desconfiara da 
traição da esposa, até o dia do batizado 
do menino, quando o padre, interpreta-
do por Paulo Sérgio Teixeira aponta as 
semelhanças entre o bebê e o cigano.

Bastante aplaudida foi a participação 
na peça do juiz federal da 11ª Vara, Sau-
lo Casali. Participaram também do elenco 
a servidora Anete Mendonça (NUCJU), 
os terceirizados Ângela Maria e Fredson 
de Assis e o estagiário Lucas Paulo Co-
trin, da SECAD. O auditório esteve repleto 
de servidores e colaboradores, contando, 
ainda, com as presenças das juízas fede-
rais Neuza Alves e Maízia Pamponet.

31/10 – equipe “Tô nem aí” animou 
a platéia na tarde de ontem – A equipe 
“Tô Nem Aí” apresentou-se ontem à tar-
de no auditório, promovendo muita diver-
são aos espectadores. A peça se passou 
numa agência de empregos que entre-
vistava candidatos a uma vaga de gari. 
A sala transformou-se numa espécie de 
“terreiro de candomblé”, quando a perso-
nagem interpretada pela servidora Bartira 
Duarte (19ª Vara), incorporou um orixá, 
que exigia dinheiro dos outros candidatos 
para prever seus futuros. Após a hilária 
apresentação, a personagem foi desmas-
carada e expulsa da agência.

A equipe teve a participação da juí-
za federal da 19ª Vara, Cynthia Lopes. 
No elenco, as servidores Zilma Rocha, 
Kátia Lopes e Elizabete Santos, o esta-
giário Sérgio Sacramento, da ASSERJUF 
e Bete Freire, da Fazenda Nacional, que 
comandou os atabaques no “terreiro”. 

A apresentação hoje ficará por conta 
da equipe “Raça”, com a peça “Escrava 
Isaura Reloaded”, com texto do servidor 
Valter Gomes, da 4ª Vara. Imperdível!!! 

JFHHÁ DEZ ANOS

Ministro arquiva ação contra divulgação 
nominal de salários de servidores

Vacinação no prédio 
dos JEFs será amanhã

O NUCRE informa que realizará ama-
nhã, quarta-feira, dia 30/10, a vacinação 
para prevenção da febre amarela, hepa-
tite B e tétano no prédio dos Juizados 
Especiais Federais no horário das 9h30 
às 12h e das 13h às 16h. Mais infor-
mações poderão ser obtidas, por meio 
dos telefones 3617-2791, 3617-9134 
e 3617-2792. 

O ministro Luiz Fux, do STF, arquivou 
Ação Originária que trata da publicidade 
de informações sobre a remuneração de 
servidores do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais. Na origem, trata-se de man-
dado de segurança impetrado contra ato 
do presidente do TJ mineiro que, com 
base na Resolução 151/2012, do CNJ, 
determinou a divulgação do nome com-
pleto dos servidores e da correspondente 
remuneração no link “Transparência/Pes-
soal” do portal do TJ-MG.

Naquela corte, os servidores que im-
petraram o MS alegavam que a portaria 
“vem lhes causando, mês a mês, o dele-

tério acesso e a divulgação dos salários 
ao público com a citação nominal dos 
nomes dos impetrantes, malferindo o 
direito líquido e certo de terem respei-
tados o direito à intimidade e à privaci-
dade”. Afirmavam estar de acordo com a 
cultura da transparência, implementada 
pela Lei de Acesso à Informação e com 
a divulgação da estrutura e composição 
dos salários dos servidores públicos, 
“desde que seja levada a efeito sem a 
citação nominal e individualização pes-
soal”. Sustentaram, ainda, que a Resolu-
ção do CNJ não poderia “inovar a ordem 
jurídica” nem “ampliar e definir o dever 
jurídico de publicação dos salários de 
forma nominal e individualizada”.

O relator do caso no TJ-MG concedeu 
liminar para suspender a divulgação dos 
nomes dos servidores, substituindo-os 
pelos quatro últimos algarismos e dígito 
verificador de suas respectivas matrícu-
las. Contudo, ao apreciar agravo contra 
a decisão monocrática, a corte mineira 
afastou a liminar.

A União requereu ingresso na causa e 
os autos foram remetidos ao STF, tendo 
em vista que o caso envolve a aplicação 
de resolução do CNJ, conforme previs-

to no artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da 
Constituição Federal.

Transparência – Segundo o ministro 
Luiz Fux, a matéria não é nova no Su-
premo, que já decidiu em sentido dia-
metralmente oposto entendendo que o 
cidadão que decide ingressar no serviço 
público adere ao regime jurídico próprio 
da Administração Púbica, que prevê a 
publicidade de todas as informações de 
interesse da coletividade, dentre elas a 
remuneração dos seus servidores. “Des-
se modo, não há falar em violação ao 
direito líquido e certo do servidor de ter 
asseguradas a intimidade e a privacida-
de”, salientou.

Dessa forma, o ministro Fux entendeu 
que a resolução não extrapolou o poder 
regulamentar conferido ao CNJ, mas 
apenas disciplinou a forma de divulgação 
de informação que interessa à coletivida-
de. “A resolução foi editada exatamente 
com a finalidade de dar concretude aos 
princípios da transparência e da publi-
cidade que norteiam a atuação do Po-
der Púbico e considerando a necessida-
de de regulamentar a aplicação da Lei 
12.527/2011 relativamente ao Poder 
Judiciário”, considerou.


