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SINDJUS-DF presta homenagem
à desembargadora federal Neuza Alves

A vice-presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, desembarga-
dora federal Neuza Maria Alves da Silva 
recebeu homenagem do Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário e do 
Ministério Público da União no Distrito 
Federal (SINDJUS-DF) que dedicou uma 
edição especial do seu boletim semanal, 
veiculado no dia 9 de março, para uma 
entrevista com a ilustre magistrada, em 
alusão ao mês da mulher. 

Na entrevista, a desembargadora re-
latou passagens da sua vida pessoal e 
profissional, relembrando a infância vi-
vida na comunidade do Tororó, passan-
do pelos grandes ensinamentos da sua 
mãe, dona Beatriz, e todo o seu trajeto 
até chegar à vice-presidência do TRF da 
1ª Região.

Dentre muitos fatos curiosos, a en-
trevista revelou, por exemplo, como o 
Direito surgiu na vida da magistrada. 
No segundo ano do curso de Pedago-
gia, “Neuza participou de um trabalho 
no qual foi escolhida para representar 
uma advogada de defesa. Seria montado 
um tribunal de júri para que os alunos 
avaliassem psicologicamente o compor-
tamento de cada um. Graças ao traba-
lho da advogada, o réu foi absolvido por 
unanimidade. Naquele momento nasceu 
a paixão de Neuza pelo Direito”.

Sua formação na Universidade Fede-
ral da Bahia em 1974 e as primeiras atu-

ações na área de Direito também foram 
contadas. Ela citou o estágio no gabine-
te do superintendente da Receita Fede-
ral, o primeiro emprego numa empresa 
de Consultoria Tributária e, puxando um 
histórico da sua bem sucedida aprovação 
em concursos públicos, relembrou tam-
bém sua passagem em cada cargo que 
tomou posse.

A sua passagem e atuação por dezes-
sete anos pela Seção Judiciária da Bahia 
não poderia ser esquecida. “Foi a fundo, 
participando de forma ativa de pratica-
mente tudo o que pode na condição de 

juíza federal, inclusive, sendo uma das 
responsáveis por tirar (do papel) o Con-
selho de Defesa dos Direitos da Mulher”.

Também foram lembradas as barrei-
ras que lhe foram impostas durante o seu 
trajeto, resultados do preconceito sofrido 
pelo seu gênero, cor e origem. Barreiras 
que ela tratou de derrubar, uma por uma. 
Durante toda entrevista, o periódico não 
lhe poupou elogios, ressaltando nela as 
maiores características que podem ser 
encontradas na figura feminina e que 
a torna digna do título de “Mulher Bra-
sileira”. A determinação foi uma delas. 
“Se eu sofri discriminação, preconceito, 
descrédito por ser mulher eu não tomei 
conhecimento, passei por cima, atrope-
lando, porque eu não me permito sofrer 
essas coisas”.

O teor integral do entrevista com 
a desembargadora federal Neuza Al-
ves pode ser acessado no link http://
www.sindjusdf.org.br/LeitorBoletim.
aspx?Boletim=2015-03-09-boletim.

Em tempo, a magistrada proferirá 
amanhã a palestra “Um Olhar sobre a 
Discriminação Racial”, durante a soleni-
dade de posse dos membros da Comis-
são Temporária de Igualdade, Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos 
Humanos do Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia (TJBA). O evento acontece 
no Auditório do TJBA, às 14h30, nesta 
Capital.

O Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou, por unanimida-
de, durante a 206ª Sessão Ordinária, a 
emissão de parecer favorável a anteproje-
to de lei elaborado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que cria novos cargos 
de juiz nos Tribunais Regionais Federais 
(TRF). O texto ainda altera a composi-
ção quantitativa e cria cargos de provi-
mento efetivo, em comissão e funções de 
confiança nos TRFs. No total, a propos-
ta prevê a criação de 82 cargos de juiz, 
1.594 cargos efetivos, 283 cargos em 
comissão e 527 funções comissionadas 
para os cinco TRFs.

CNJ dá parecer favorável à criação de cargos 
e reestruturação de TRFs

A despesa prevista com a 
criação dos cargos é de R$ 
266.914.385,34 para o ano de 
2015. A necessidade de emissão 
de parecer do CNJ sobre ante-
projetos de lei encaminhados por 
tribunais para criação de cargos, 
funções e unidades no Poder Ju-
diciário está prevista na Resolução 
n. 184, que dispõe ainda sobre os 
critérios a serem seguidos na análi-
se dos pedidos. O parecer do CNJ é 
feito a partir de avaliações técnicas 
emitidas pelo Departamento de 

Acompanhamento Orçamentário e pelo 
Departamento de Pesquisas Judiciárias, 
que fazem parte do Conselho.

Segundo relatório da conselheira Ma-
ria Cristina Peduzzi, o Departamento de 
Acompanhamento Orçamentário enten-
deu que a criação dos cargos satisfaz 
requisitos previstos na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e na Lei Orçamentária de 
2015. “Os Tribunais Regionais Federais 
dispõem de margem de expansão para 
despesas com pessoal e encargos so-
ciais, em relação ao limite estabelecido 
na LRF, que comporta impacto orçamen-
tário-financeiro decorrente do provimen-

to dos cargos e funções ora propostos”, 
diz um trecho do parecer.

“O Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2015 traz 
autorização para novas despesas com 
a criação de cargos, condicionada ao 
montante das quantidades e dos limites 
orçamentários constantes de anexo es-
pecífico da Lei Orçamentária de 2015”, 
conclui o documento.

 “De fato, a situação peculiar dos 
Tribunais Regionais Federais deman-
da atenção, pois passam por profundo 
processo de reestruturação com vistas a 
acelerar o quantitativo de processos jul-
gados sem que haja perda na qualidade 
da prestação jurisdicional. Os elementos 
dos autos, como bem referido no pare-
cer do DPJ, indicam a necessidade de 
afastar as disposições da Resolução CNJ 
n. 184/2013, formulada com o intuito 
de regular a criação de cargos e funções 
em contextos operacionais normaliza-
dos”, diz o voto da conselheira-relatora. 
O parecer emitido pelo CNJ tem caráter 
opinativo, podendo ser seguido ou não 
pelos parlamentares.

Fonte: CNJ.

Fo
to

: 
Lu

iz
 S

ilv
ei

ra
/A

gê
nc

ia
 C

N
J

Aprovados no ENEM 
com menos de 18 anos

não têm direito ao
certificado de conclusão

do ensino médio
A 6ª Turma do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região negou o pedido feito por 
uma estudante recém-aprovada no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
objetivando, por meio de mandado de 
segurança, a expedição do certificado de 
conclusão do ensino médio.

A requerente alega ter sido aprovada 
no curso de Engenharia de Automação no 
Centro Universitário Salesiano de São Pau-
lo (Unisal) enquanto ainda cursava o 3º 
ano do ensino médio, quando seu pedido 
para a expedição do documento foi negado 
por não ter completado 18 anos de idade.

O relator, desembargador federal Kas-
sio Nunes Marques, manteve a sentença 
de primeiro grau e negou a segurança à 
estudante.  Segundo o magistrado, “a 
Portaria n. 16/2011 do Ministério da 
Educação, em seu art. 1º, inciso I, esta-
belece como requisito para obtenção de 
certificação de conclusão do ensino mé-
dio com base no ENEM a comprovação 
por parte do interessado de que possui 
18 anos completos à data da realização 
da primeira prova”, explicou.

“No caso, a impetrante não faz jus à 
expedição do certificado de conclusão do 
ensino médio para efetivação da sua ma-
trícula em instituição de nível superior, 
uma vez que, à época da realização da 
matrícula, ainda estaria cursando o en-
sino médio e, embora tenha obtido nota 
suficiente no ENEM, não havia completa-
do 18 anos”, decidiu o relator.

A decisão foi unânime.

Fonte: TRF - 1ª Região


