
Aniversariantes
Hoje: Dr.César Cintra Fonseca, juiz fede-
ral da 2ª Vara, Maria de Lourdes Santos 
Araújo (NUASG) e Luciana Afonso Silva 
Azevedo (22ª Vara). Amanhã: Márcia Li-
dian Oliveira Santos (Ilhéus) e Reinaide 
da Cruz Almeida Sobrinha (19ª Vara).
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Reajuste para servidores terá 
mais R$ 909,4 milhões

 A proposta orçamentária de 2014, en-
caminhada ao Congresso pelo governo na 
quinta-feira, reservou R$ 633,8 milhões 
para novas "reestruturações remunerató-
rias" de servidores, mas apenas do Exe-
cutivo. Para os demais Poderes e para o 
Ministério Público da União estão previstos 
somente recursos para pagar a segunda 
parcela do reajuste de 15,8% negociado 
em agosto de 2012, que também será con-
cedida aos funcionários do governo federal. 
Essa parcela é de 5%.

O Anexo V do Orçamento reservou 
também R$ 275,6 milhões para que o 
Executivo possa fazer "regulamentação de 
gratificações de qualificação". O governo 
federal terá, portanto, R$ 909,4 milhões 
para aumentar as remunerações de seus 
servidores, além da verba destinada ao pa-
gamento do aumento acordado de 5%.

Não há recursos na proposta orçamen-
tária para que o presidente do STF, mi-
nistro Joaquim Barbosa, possa reajustar 
em mais 4,06% o subsídio de ministro do 
Supremo, que é o teto da remuneração do 
funcionalismo, segundo o Projeto de Lei 
6.218, que encaminhou ao Congresso. 
Esse reajuste seria adicional à segunda 
parcela de 5%. Com mais 4,06%, o teto 
salarial iria para R$ 30.658,42 em pri-
meiro de janeiro de 2014. Barbosa terá 
que convencer os parlamentares a incluir 
verba no Orçamento, por meio de suas 
emendas, para pagar essa despesa, esti-
mada em R$ 747,29 milhões para todo 
o Judiciário, de acordo com a justificativa 
apresentada pelo presidente do Supremo.

O Judiciário, o Legislativo e o MPU po-
derão contratar 8.473 novos servidores em 
2014 e abrir 6.876 novas vagas. O custo 
das novas contratações, admissões e provi-
mentos no serviço público federal no próxi-
mo ano, nos três Poderes e no MPU, será 
de R$ 3,1 bilhões.

Eliana Calmon encerra curso de improbidade 
conclamando juízes a desagradar o poder

A ministra Eliana Calmon, diretora-
geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, proferiu 
palestra de encerramento do Curso Práti-
co sobre Improbidade Administrativa em 
João Pessoa.

O curso reuniu magistrados paraibanos, 
além de juízes de outros estados, especia-
listas em direito público e processo civil, 
convidados pela Enfam. Eles trabalharam 
conjuntamente na análise de casos de 
grande complexidade que resultaram na 
formatação de enunciados que servirão de 
paradigma no julgamento de processos de 
improbidade na Paraíba.

Eliana Calmon contou que, 
durante seu período na Correge-
doria Nacional de Justiça, verifi-
cou o baixo índice de julgamen-
to de ações de improbidade. Foi 
a partir dessa constatação que, 
com o apoio do presidente do 
CNJ, ministro Joaquim Barbo-
sa, foi elaborada a Meta 18 do 
Judiciário: julgar, até o final do 
ano, todas as ações de improbi-
dade e de crimes contra a admi-
nistração distribuídas antes de 
31/12/2011.

A ministra ressaltou a dificulda-
de para a conclusão das ações de 
improbidade. "É uma ação difícil 
porque foge dos padrões normais. 
Primeiro porque o tipo da impro-
bidade é um tipo aberto, de difícil 

contorno. Segundo porque tem a questão 
da subjetividade: até onde vai a culpa do 
administrador?", avaliou. Para a ministra, as 
próprias cortes superiores tiveram dificulda-
de para fixar uma jurisprudência definitiva 
na questão da improbidade.

"Com essa lei tão complicada sob o 
ponto de vista técnico e com os tribunais 
numa verdadeira gangorra, com um vai e 
vem de decisões, os juízes preferiam dei-
xar os processos nas prateleiras", disse. 
A ministra ressaltou que um dos grandes 
avanços foi a fixação, pelo STJ, de que 
existe a responsabilidade por culpa dos 
administradores. "Esse é o entendimento 

Novos conselheiros participam 
da primeira sessão no CNJ

O Conselho Nacional de 
Justiça realiza sua 174ª 
Sessão Ordinária - a primei-
ra da nova composição, no 
dia 10/9. Essa será a reu-
nião plenária inaugural para 
sete novos conselheiros, 
que tomaram posse no últi-
mo dia 28/8, para o biênio 
2013-2015. 

Os novos conselheiros 
prometem empenho para 
enfrentar os desafios que o 
mandato no Conselho lhes 
impõe nos próximos dois anos, com o ob-
jetivo de aperfeiçoar o Poder Judiciário e 
melhorar a prestação de serviços à po-
pulação.

O conselheiro e juiz federal baiano Sau-
lo José Casali Bahia, titular da 11ª Vara, 
indicado pelo STJ, é doutor em Direito do 
Estado na área de Direito Constitucional 
pela PUC de São Paulo e especialista pela 
Academia de Direito da Corte Internacio-
nal de Justiça da Holanda e pela Comis-
são Jurídica Interamericana da OEA.

“Pretendo colaborar com o desenvolvi-
mento e aprimoramento do Poder Judici-
ário no país, contribuindo com sugestões 
para a melhoria das práticas existentes 
e racionalização das rotinas de trabalho, 
de forma a auxiliar o CNJ a cumprir sua 
missão constitucional. Tenho bastante in-
teresse em contribuir com a implantação 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no 
país, a promoção de medidas voltadas ao 
acesso à Justiça e à cooperação judiciá-
ria.”, declarou o magistrado.

que vem prevalecendo. A exigência an-
terior de dolo comprovado fazia com que 
a maioria dos administradores escapas-
se", disse.

A ministra destacou que a grande dificul-
dade dos magistrados nas ações de improbi-
dade permanece sendo o fato de que, mui-
tas vezes, o processo é contra autoridades 
influentes. "O juiz hoje é aquele que desa-
grada o poder, a autoridade. Bem sei que é 
muito mais confortável estar com os pode-
rosos do que contra os poderosos", avaliou. 
Segundo Eliana Calmon, uma das funções 
das qualificações da Enfam é dar maior con-
fiança aos magistrados. "Os senhores não 
estão sós. Estamos aqui para dar todo o 
apoio à magistratura para agir efetivamente 
contra a corrupção", concluiu.

TRF1 nomeia servidores 
para a Subseção 

de Bom Jesus da Lapa
O presidente do TRF1 nomeou os ser-

vidores para a Subseção de Bom Jesus da 
Lapa: Sérgio Pereira Assunção (analista 
judiciário-área administrativa); Evandro 
Kappes, Andréa Dórea Rebouças, Daniela 
Daltro de Oliveira e João Paulo Gabriel de 
Castro Dourado (analistas judiciários-área 
judiciária); Tales Eduardo de Souza Salu e 
Rubem Cledson Carneiro da Silva (oficiais 
de Justiça); Valdiney Santos Ferreira, Elis 
Regina Oliveira Campos, Ilza Santa Rosa 
Sampaio Rocha e Jaqueline Cordeiro Pe-
reira (técnicos judiciários-área administra-
tiva) e George de Araújo Menezes (técnico 
judiciário-segurança e transporte).

Em razão de alguns empates, há servi-
dores ainda não nomeados mas já convo-
cados a apresentarem os documentos. 


