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Aniversariantes
Hoje: Tannille Ellen Nascimento de 
Macedo, juíza federal substituta da 
1ª Vara), Helenilza Santos Farias (2ª 
Vara), Iandara Alves Reis Poli (Gua-
nambi) e Mauricio Gomes Bahia dos 
Santos (5ª Vara). 
Amanhã: Marcelo Tadeu Rocha Olivei-
ra (Guanambi), Claudeice Pereira dos 
Santos (CS Gestão & Serviço), Lília Bri-
to Conceição e Thaís Ribeiro Santana 
Souza (ambas do NUCJU).
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Salvador carece de 
política para coleta 
de eletroeletrônicos
Salvador não possui políticas públi-

cas de coleta de lixo eletrônico. Aprová-
-las seria uma resposta ao estabelecido 
pela Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, regulamentada em 2010, que pre-
vê a participação eficaz dos municípios 
para resolver um dos grandes problemas 
ambientais da atualidade.

Segundo a assessora de planejamen-
to da Limpurb, Rosa Amália, há várias 
dificuldades para implantação de ações. 
“Uma delas é a grande circulação de 
produtos importados ilegais comerciali-
zados na capital”, afirma.

Enquanto o município carece de le-
gislação específica voltada para este tipo 
de descarte, organizações não governa-
mentais, além de amenizar o problema, 
geram emprego e renda com a coleta e 
a reciclagem.

Espaços como o Metacentro, unidade 
tecnológica criada em 2011 pela Fábri-
ca Cultural, na Cidade Baixa, desenvolve 
a prática da metarreciclagem de lixo ele-
trônico no Uruguai. Até então, o projeto 
já recolheu 22 toneladas desse resíduo 
e, atualmente, conta com a atuação de 
17 jovens, capacitados em manutenção 
de computadores e reaproveitamento de 
material descartado.

Outra iniciativa é a Companhia Coo-
perativa de Coleta Seletiva, Procedimen-
to de Plástico e Proteção Ambiental (Ca-
mapet), que atua há 16 anos na capital 
e nos últimos dois trabalha com a coleta 
de lixo eletrônico. São cerca de 5 tonela-
das recolhidas mensalmente.

Pontos de coleta
CAMAPET- 3313 5542 / 8899 5542

CANORE -3346 3050 / 8868 2770

COOPSAL -8862 3068 / 9653 4653

METACENTRO - 3207 7377

RECICOOP - 8772 8298 / 8757 2035

SALVADOR SHOPPING - 3271 7171

SHOPPING DA BAHIA - 3350 5216

VERDE
ÁREA

OPINIÃO: Sobre Analistas e Técnicos 
Por Reinaldo Lopes Rocha - Analista Judiciário - NUASG

Há muito venho observando o debate, às 
vezes acalorado, sobre a exigência de nível 
superior para a carreira de Técnico Judici-
ário. Muito tem se falado sobre o assunto, 
mas em minha opinião, a questão não tem 
sido vista de forma global, estrutural, nem 
com a devida honestidade. As discussões se 
resumem a ser contra ou a favor, por diver-
sas razões, algumas inconfessáveis.

Há um erro estrutural nas carreiras do 
Poder Judiciário Federal: as atribuições 
de Técnicos e Analistas não são definidas 
detalhadamente. A exemplo, diz-se, sobre 
o cargo de Analista Judiciário, que é um 
cargo de Direção e Assessoramento. Na 
prática, caberia ao Analista Judiciário exer-
cer atividades de assessoramento e chefia, 
sem FC. No entanto, aos Analistas Judici-
ários são designadas atribuições que cabe-
riam somente aos Técnicos Judiciários. A 
esses, por sua vez, são atribuídas tarefas 
que seriam exclusivas dos Analistas..

Cabe razão aos Técnicos quando argu-
mentam que não há diferença nos serviços 
executados por eles e pelos Analistas. Cabe 
razão aos Analistas quando identificam 
inúmeras tarefas a eles atribuídas que, a 
rigor, deveriam ser executadas pelos Téc-
nicos. Cabe razão aos Técnicos quando di-
zem executar tarefas de alta complexidade; 
que a maioria tem formação universitária, 
enfim. Assim como cabe razão aos Analis-
tas que se queixam de executarem tarefas 
aquém das suas capacitações.

Essa questão seria fácil de resolver se a 
Administração definisse as atribuições de 
cada um. Mas isso não interessa nem à Ad-
ministração, que se utiliza de uma mão-de-
-obra mais barata, a dos Técnicos, pagando 
menos; nem a estes, que veriam frustradas 
suas pretensões de ter sua carreira trans-
formada para nível superior. Aos Analistas, 
por sua vez, não interessaria exercerem 
funções de chefia e assessoramento sem o 
percebimento de um bônus salarial.

Uma das distorções estruturais que per-
cebo é o recebimento de FCs de alto valor. 
No Poder Executivo, só para exemplificar, 
um Auditor da Receita Federal, ao ocupar 
alguma função de chefia, recebe um valor 
que não é tão alto como aqui, com exceção 

de algumas DAS. Por falar nisso, a maioria 
dos Técnicos que se queixam de atuar em 
atividades que seriam atribuição dos Ana-
listas, recebem polpudas FCs para isto.

O que vejo nessa movimentação dos 
Técnicos é uma tentativa de equiparação 
salarial com os Analistas. Estes, por sua 
vez vêem nessa pretensão uma ameaça 
a futuros reajustes, pois se os salários de 
todos os Técnicos do Judiciário Federal fo-
rem equiparados aos dos Analistas, o folha 
salarial dará um salto muito grande, invia-
bilizando maiores reajustes futuros.

Essa é uma das razões inconfessáveis. 
Ambos, Técnicos e Analistas, estão a dis-
putar grana, dinheiro no bolso. Os Técnicos 
dizem que os Analistas não seriam preju-
dicados, caso as suas pretensões fossem 
atendidas. Que têm apenas o condão de 
fazer justiça. Os Analistas, ao se sentirem 
“ameaçados”, apelam para a Constituição 
dizendo que seria inconstitucional a passa-
gem da carreira de nível médio para superior 
sem concurso. Argumentam, ainda, que se 
o fato de exercerem atividades dos Analistas 
fosse suficiente para justificar a pretensão 
dos Técnicos, alguns Oficiais de Gabinete 
poderiam pretender ascender à carreira de 
juiz, já que também exercem atividades de 
complexidade semelhante as dos magistra-
dos. Se a defesa de interesses é defensável 
para os Técnicos, também é para os Analis-
tas. Eu não acho defensável essa equipara-
ção salarial pretendia pelos Técnicos.

Acredito que a tendência para as car-
reiras estatutárias no serviço público é re-
crutar somente servidores de nível superior 
para exercerem atividades de maior com-
plexidade, deixando as tarefas meramente 
operacionais para terceirizados ou celetis-
tas, contratados por concursos, para provi-
mento de cargos na modalidade Emprego 
Público, com salários bem abaixo do que 
hoje é pago aos Técnicos e Analistas.

Como e quando essa reestruturação das 
carreiras do Poder Judiciário Federal vai se 
dar, é difícil prever. Enquanto isso, o que 
vejo, é uma categoria dividida, alguns lu-
tando ferrenhamente por seus interesses, 
mas tentando esconder isso sob os mais 
variados tipos de argumentação.

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região desembargador federal 
Tadaaqui Hirose manifestou seu apoio às 
reivindicações dos servidores da Justiça Fe-
deral constantes no PLC 28/2015. Hirose 
enviou ofícios ao Supremo, à Presidência 
da República e ao Senado Federal.

O PLC 28/2015 trata da recomposição 
dos salários da categoria diante das perdas 
inflacionárias ocorridas nos últimos nove 
anos e do plano de carreira do Poder Judi-
ciário da União.

No ofício, o desembargador federal Ta-
daaqui Hirose afirma que é dever da Pre-
sidência do tribunal zelar pela excelência 
e eficiência da prestação jurisdicional, 
bem como que o referido projeto de lei 
representa uma justa e necessária atuali-
zação dos vencimentos dos servidores do 
Poder Judiciário da União, “que se en-
contram defasados perante as carreiras 
análogas do Executivo e do Legislativo 
federais, acumulando nos últimos nove 
anos uma perda real, tendo como parâ-
metro a inflação do período, da ordem 
de 49,62%”.

Segundo Hirose, “o PLC 28/2015 não 
representa óbice de qualquer espécie aos 
esforços de austeridade fiscal que o pre-
sente momento econômico impõe”. 

Presidência do TRF4 apoia reivindicações 
salariais dos servidores do Judiciário Federal

O presidente do TRF4 esclarece que 
o impacto orçamentário encontra-se 
dentro da margem de expansão das des-
pesas obrigatórias de caráter continuado 
do Poder Judiciário da União 

Na visão do desembargador, o referi-
do projeto de lei contempla, em seu art. 
3º, a redução das funções de confiança 
mediante a reestruturação das estruturas 
administrativas dos órgãos componentes 
do Poder Judiciário da União, “oferecen-
do maior racionalidade e menor custo à 
gestão dos tribunais”.

No documento, salienta ainda que as 
despesas necessárias para a efetivação do 

previsto no plano de carreira ocorrerão em 
6 parcelas semestrais, diluindo o impacto 
orçamentário pelos próximos três anos.

O desembargador federal presidente 
do TRF da 4ª Região conclui reiterando a 
necessidade de independência adminis-
trativa e financeira do Poder Judiciário e 
solicitando que não se promovam vetos 
ao texto do plano aprovado pelo Plenário 
do Senado.

O juiz federal William Douglas, da 4ª  
Vara Federal de Niterói, foi outra voz que 
divulgou nota de esclarecimento e apoio ao 
PLC 28/2015. Seu texto pode ser conferido 
pelo site: www.sisejufe.org.br


