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Aniversariantes  
Hoje: Helenilza Santos Farias (2ª Vara), 
Antonio Félix da Paixão Oliveira (1ª 
Vara) e Pedro Sobrinho Lira (Delta). 
Amanhã: Marcelo Tadeu Rocha Olivei-
ra (Guanambi), Francisnaldo Castro dos 
Santos (15ª Vara) e Giselle Belas de 
Oliveira Vieira (3ª Vara).

Parabéns!!!

Alguns gostam de poesia
Wisława Szymborska

Alguns -
ou seja nem todos.
Nem mesmo a maioria de todos, 
     mas a minoria.
Sem contar a escola onde é obrigatório
e os próprios poetas
seriam talvez uns dois em mil.
Gostam - mas também se gostam 
    de canja de galinha,
gosta-se de galanteios e da cor azul,
gosta-se de um xale velho,
gosta-se de fazer o que se tem vontade
gosta-se de afagar um cão.
De poesia -
mas o que é isso, poesia?
Muita resposta vaga
já foi dada a essa pergunta.
Pois eu não sei 
e me agarro a isso
como a uma tábua de salvação.

Pela 7ª vez, o 
Justiça Fede-
ral Hoje publi-
ca um poema 
de Wislawa 
Szymborska, 
polonesa que 
ganhou noto-
riedade após o 
Prêmio Nobel 
de Literatura 
em 1996. 

Dela, já publi-
camos os be-
los poemas Vietnã (03.06.08); O Terro-
rista, ele Observa (12.06.08); Em Cada 
Cem Pessoas (20.08.09); Os Filhos da 
Época (05.08.10); Retornos (06.12.11) 
e  Os Pensamentos que me Visitam nas 
Ruas Movimentadas (28.06.12).

    Nau das Letras

Concluído o projeto de valorização 
da magistratura e do Judiciário 

Estabelecer boa relação com a socie-
dade, a partir de melhor esclarecimento 
sobre o funcionamento do Poder Judiciário 
e do maior engajamento dos magistrados 
nos projetos sociais desenvolvidos nas co-
munidades onde atuam. Esta é uma das 
propostas elaboradas pelos integrantes do 
Programa Valorização: Juiz Valorizado, Jus-
tiça Completa, desenvolvido pela Comissão 
Permanente de Eficiência Operacional e 
Gestão de Pessoas, do CNJ. 

A primeira fase da iniciativa terminou 
em junho, ocasião em que os participantes 
concluíram uma lista com 84 sugestões – 
todas com vistas à promoção da magistratu-
ra e dos tribunais brasileiros. O documento 
foi entregue ao presidente do CNJ, ministro 
Joaquim Barbosa, na última sessão ordiná-
ria do semestre, em 28 de junho.

O conselheiro José Lucio Munhoz, presi-
dente da Comissão, explicou que as ideias 
foram coletadas em encontros promovidos 
nas cinco regiões brasileiras ao longo do 
ano passado. A proposição final foi conso-
lidada no dia 18/6, em um seminário em 
Brasília do qual participaram juízes de to-
dos os segmentos da Justiça.

As sugestões atendem quatro eixos: 
Mecanismo de Suporte e Apoio ao Trabalho 
Judicial; Formação Ética e Teórico-Prática 

dos Magistrados e os Fins da Justiça: o 
Papel das Escolas da Magistratura na Va-
lorização da Magistratura; A Visão do Judi-
ciário e a Figura Pública do Magistrado na 
Sociedade: a Participação do Magistrado 
em Ações Sociais; e Comunicação dos Tri-
bunais e Magistrados com a Sociedade.

Uma das sugestões é para que a aná-
lise estatística seja complementar à do 
desempenho dos juízes. Os participantes 
foram unânimes sobre a necessidade de 
a avaliação da atuação judicial considerar 
também a estrutura disponível na unidade 
jurisdicional do juiz e a complexidade dos 
processos que o profissional julgou. Outra 
sugestão diz respeito à política remunerató-
ria, para que seja nacionalmente unificada 
e que permita a devida recomposição, com 
o resgate das perdas.

Outra proposta visa a garantir autono-
mia financeira, orçamentária e pedagógica 
das escolas da magistratura e que a eleição 
para seus dirigentes seja direta, com parti-
cipação de todos os magistrados.

Quanto ao tema Visão do Judiciário e a 
Figura Pública do Magistrado na Sociedade, 
a proposição foi para que o CNJ recomende 
os tribunais a desenvolverem programas so-
ciais, com indicadores de resultados dentro 
das realidades socioeconômicas e culturais 

de cada estado e região, assim como es-
timule os magistrados a realizarem visitas 
sociais nas comunidades onde atuam, a 
fim de interagirem mais com a população.

 Com relação ao tema Comunicação dos 
Tribunais e Magistrados com a Sociedade, 
a proposta é de incentivar a transmissão ao 
vivo dos julgamento por todos os órgãos do 
Judiciário. A justificativa é de que a trans-
parência constitui um princípio constitucio-
nal e um requisito da democracia.

Evasão – Nos últimos cinco anos, 120 
magistrados pediram exoneração, apro-
ximadamente 328 aposentaram-se antes 
de completar o tempo e 83 aprovados em 
concurso público desistiram de ingressar 
na magistratura. 

Para Lucio Munhoz, entre as razões 
dessa evasão está o interesse por carreiras 
consideradas mais atraentes. Daí a impor-
tância de medidas para a valorização da 
magistratura e do Judiciário. O conselheiro 
explicou que a relação com as propostas 
consolidadas serão encaminhadas também 
aos tribunais, escolas de magistrados e as-
sociações de classe, para que todos pos-
sam participar e tentar torná-las efetivas.

Confira na página do CNJ a relação 
completa das sugestões do Programa de 
Valorização.

Cinco representantes das associações 
de classe da magistratura brasileira afirma-
ram no dia 1º/7 que são contra a propos-
ta de alteração do art. 40 da Constituição 
que eleva a idade limite para a atuação de 
servidores públicos, inclusive juízes, de 
70 para 75 anos. A medida está previs-
ta na Proposta de Emenda Constitucional 
457/2005, apelidada de PEC da Bengala.

Os membros das associações de clas-
se participaram de uma audiência pública 
no Senado e alegaram que a elevação da 
idade limite prejudicaria a renovação dos 
quadros e a “oxigenação de ideias”.

Magistrados defendem 
aposentadoria aos 70 anos

Nelson Calandra, presidente da AMB, 
destacou que a elevação da idade máxima 
para a aposentadoria prejudicaria a pro-
gressão de carreira de outros magistrados e 
dificultaria a renovação dos tribunais.

Já Nino Toldo, presidente da Ajufe, ex-
plicou que mesmo com o envelhecimento 
da população, a elevação da idade máxima 
vai contra o interesse público.

Na visão dele, “os juízes jovens terão 
dificuldade de progresso na carreira, um 
fenômeno que já vem ocorrendo. É uma 
carreira com vagas restritas”. Adotaram a 
mesma posição Paulo Luiz Schmidt, presi-
dente da Anamatra, e Daniela de Morais do 
Monte Varandas, presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho.

Outras duas propostas buscam alterar 
o limite de idade de atuação de magistra-
dos. A PEC 21/2012 prevê a prorrogação 
da idade de aposentadoria dos presidentes 
de tribunais para até o dia em que terminar 
o respectivo mandato.

A PEC 3/2013 pretende mudar a Cons-
tituição para determinar novo procedimen-
to de composição do Supremo e alterar a 
idade de aposentadoria compulsória. 

Nino Toldo classificou a proposta de 
"aberração", porque, em sua avaliação, 
além de elevar o limite da aposentado-
ria compulsória dos magistrados para 75 
anos, também os obriga a trabalhar até os 
70, retirando o direito de aposentadoria vo-
luntária antes dessa idade.

Tribunais julgaram 
45,8 mil processos de 
improbidade e crimes 

contra a administração 
Os tribunais estaduais, federais e o STJ 

julgaram de 2012 para cá 45.818 proces-
sos de improbidade administrativa e ações 
penais de crimes contra a administração 
pública que tramitam há mais de um ano e 
meio na Justiça. A expectativa é de que até 
o final deste ano outros 76.793 sejam jul-
gados, para que o Judiciário consiga cum-
prir integralmente a Meta 18, aprovada pe-
los presidentes dos 91 tribunais brasileiros 
durante o VI Encontro Nacional do Poder 
Judiciário em  2012.

Com os julgamentos, realizados em 
2012 e este ano, 37% do objetivo foi cum-
prido, índice que está abaixo do esperado, 
que seria de 75%. Até o último levantamen-
to no dia 2/7, apenas 4 tribunais haviam 
superado esse percentual ideal de cumpri-
mento. O TJ do Paraná já cumpriu 98,8% 
da meta, enquanto o TJ de Sergipe alcan-
çou 92%. Os outros dois que mais avança-
ram no cumprimento são o TJ do Amapá 
(88,7%) e o TJ de Rondônia (79,7%).  

Diante dos resultados, o ministro Joa-
quim Barbosa, cobrou o cumprimento da 
Meta 18, que vai auxiliar no combate à 
corrupção no País. Os tribunais terão de in-
formar ao CNJ o que está sendo feito para 
que todos os processos sejam julgados até 
o fim deste ano. Os TJs que menos avan-
çaram no alcance do objetivo – cumpriram 
menos de 20% – são os de Piauí, Bahia, 
Paraíba e São Paulo.

Nota sobre o Pro-Social
O presidente do TRF1 recebeu, no dia 

4/7, comissão de servidores e do Sindjus/
DF que lhe entregou abaixo-assinado, no 
qual, entre outras medidas, foi sugerida a 
suspensão, por 60 dias, do reajuste das 
contribuições do Pro-Social.

O presidente suspendeu, por 60 dias, 
ad referendum da Corte Especial, a co-
brança da contribuição incidente sobre os 
dependentes diretos e indiretos, mantida 
apenas a incidente sobre os titulares, vi-
sando garantir a higidez e a continuidade 
do Pro-Social.

Nesse período foi determinado o apro-
fundamento de estudos sobre dados finan-
ceiros e contábeis do Programa, bem como 
a realização de gestões, visando à adoção 
de medidas necessárias à preservação do 
Pro-Social, patrimônio de todos, magistra-
dos e servidores. 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

da servidora aposentada Maria Gicele 
Evangelista de Santana, ocorrido ontem, 
08/07. O sepultamento será realizado-
hoje, 09/07, às 15h30 no Cemitério 
Jardim da Saudade.


