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Brasília-DF, 31 de outubro de 2011 

 

Greve de servidores do Judiciário federal atinge mais da metade do país 

 

A greve dos servidores da Justiça da União, que incluem funcionários da Justiça Federal e do Trabalho, já 

atinge 15 estados e deve crescer nos próximos dias. Nesta segunda-feira (31), os servidores de Minas 

Gerais prometem cruzar os braços, unindo-se aos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, da 

Bahia, de Mato Grosso, do Amazonas, Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, do 

Piauí, de Alagoas, do Ceará, de Rondônia e do Acre. Os servidores dos estados de Goiás e do Espírito 

Santo decidiram aderir ao movimento no dia 7 de novembro. 

 

Ainda não há números consolidados de servidores parados ou dos efeitos para o andamento de processos. 

O movimento grevista começou em junho, mas a adesão da maioria dos estados ocorreu em outubro. Os 

servidores pedem a aprovação do Plano de Cargos e Salários (PCS), detalhado no Projeto de Lei (PL) 

6.613/2009, que prevê aumento de 56% e impacto anual de R$ 7,4 bilhões.  

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) alega que o aumento real é de apenas 31%, pois o índice de 56% não 

atinge toda a folha de pagamento. O último reajuste, de até 50%, foi concedido em 2006, pago em seis 

parcelas semestrais. 

 

O Judiciário inseriu os gastos extras com o reajuste dos servidores no projeto orçamentário de 2012 

enviado ao Executivo. A principal justificativa é que a demora em estruturar a carreira de seus servidores 

está motivando baixas de funcionários interessados em carreiras mais promissoras. No entanto, o 

Executivo cortou a proposta no documento entregue ao Congresso Nacional, alegando que não haveria 

dinheiro em caixa para pagar o aumento pleiteado. 

 

Para tentar avançar nas negociações, os servidores aceitaram parcelar o reajuste em até seis vezes 

semestrais, o que reduziria o impacto anual para cerca de R$ 1,4 bilhão. Mas, de acordo com 

representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da 

União (Fenajufe), o governo está irredutível sobre a possibilidade de aumento. 

 

Na última semana, o PCS do Judiciário entrou na pauta da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 

dos Deputados, mas o projeto foi retirado da lista de votação e não há previsão de volta. Ao relatar o 

episódio em um comunicado publicado em seu site, a Fenajufe incita os servidores a ampliar as 

paralisações nas próximas semanas como resposta. 

 

Apesar do crescimento do movimento grevista, a Justiça da União continua funcionando em um dos locais 

onde é mais forte, o Distrito Federal. De acordo com o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores 

do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus-DF), Berilo Leão, a 

ideia é esperar o desenrolar das negociações no Executivo e no Legislativo para definir que posição tomar. 

 

- Em um primeiro momento, estamos apenas fazendo atos de protesto, como o que ocorreu no Congresso 

recentemente, mas, caso as negociações não avancem, nada impede que também entremos em greve, diz o 

representante do Sindjus-DF, que tem cerca de 10 mil filiados.  

*Fonte: Diap - Correio do Brasil, com Agência Brasil 
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Ações judiciais em massa ameaçam Congresso em Foco 

Servidores do Senado entraram com 43 ações individuais idênticas, e tentam obter na Justiça quase R$ 1 

milhão em indenização. Nosso “crime”: publicar a lista de quem recebe acima do teto 

 

Orientados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis), funcionários do Senado que 

em 2009 receberam  – segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) – salários acima do teto 

constitucional abriram 43 ações individuais contra o Congresso em Foco. As ações são uma reação à série 

de reportagens que o site vem publicando sobre a existência dos supersalários nos três poderes da 

República. 

 

Clique aqui e veja quem são os 43 servidores do Senado que estão processando o Congresso em Foco 

 

Em uma das reportagens, o Congresso em Foco publicou a lista dos 464 servidores do Senado que, 

conforme o TCU, recebiam vencimentos que ultrapassavam os salários dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. A Constituição Federal define que a remuneração dos ministros do STF, hoje fixada em 

R$ 26.723, é o teto do funcionalismo – ninguém pode receber acima disso. 

 

Em vez de contestar a publicação da lista em uma única ação, o Sindilegis colocou à disposição dos 

servidores advogados para entrarem com ações individuais idênticas contra o site. Assim, os processos 

iniciados até agora já somam pedidos de indenização que beiram R$ 1 milhão. As ações estão sendo 

movidas no Juizado Especial, e todas elas pedem indenização no valor máximo permitido para os 

chamados tribunais de pequenas causas: R$ 21,8 mil cada uma. 

 

Embora a Constituição brasileira vede expressamente pagamentos acima do teto do funcionalismo, 

diversas excepcionalidades foram distorcendo essa determinação nos vários poderes. O Ministério Público 

Federal condena a existência dessas distorções, e move ações para que a Constituição seja cumprida. As 

ações do MPF visam recuperar R$ 307 milhões  pagos indevidamente nos três poderes. O assunto está 

próximo de chegar à esfera do Supremo Tribunal Federal. 

 

Interesse público 

Antes de decidir publicar a relação com os nomes dos 464 funcionários do Senado cujos vencimentos 

ultrapassaram o teto em 2009, o Congresso em Foco consultou vários juristas, que defenderam ampla 

publicidade sobre o tema. “O princípio deve ser o da transparência e da publicidade. Não há por que 

esconder. Todos deveriam ter os seus salários divulgados”, opina o presidente nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante. 

 

Fábio Konder Comparato e outros juristas manifestaram a mesma opinião que Ophir. O advogado 

trabalhista Roberto Donizetti, também defendendo a divulgação da lista, argumentou: “É uma informação 

de interesse público, porque visa preservar o patrimônio público, que está sendo indevidamente utilizado”. 

 

Ao longo das últimas semanas, o Congresso em Foco procurou com insistência o Sindilegis para obter da 

entidade, por meio de entrevista ou mesmo de manifestação por escrito, a sua visão a respeito dos 

funcionários do Legislativo que ganham acima do teto. O sindicato jamais atendeu aos nossos pedidos de 

esclarecimentos. 

Intimidade exposta 

Nas 43 ações, os servidores alegam que a intimidade deles foi exposta. “O que ocorreu foi a obtenção de 

informações pessoais e sigilosas, não declaradas de interesse público (…), veiculadas de forma a expor 

alguns servidores a situações indesejáveis, constrangedoras e até de perigo”, afirmam os advogados 

Afonso Muniz Moraes, Márcia Rejane Ribeiro e Elaine Cristina Gomes. Eles dizem que houve “abalo 

emocional negativo” dos servidores que constavam na auditoria do TCU. 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/outros-destaques/quem-sao-os-servidores-que-processam-o-congresso-em-foco/
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Mas, que ”situações constrangedoras” contribuímos para gerar? “Várias pessoas vieram e disseram: „Ah, 

você ganha tanto‟. Você fica supervulnerável”, relatou ao site Mônica Bantim, uma das funcionárias que, 

conforme o TCU, ganhavam em 2009 acima do teto constitucional e que entraram com ação contra o 

Congresso em Foco. 

 

As audiências foram marcadas pelo juiz Ricardo Faustini Baglioli para oito dias diferentes no final de 

janeiro e início de fevereiro, todas na Central de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis, em Brasília. 

Em alguns momentos, haverá sete audiências seguidas com cada um dos funcionários. 

 

De acordo com o TCU, os 43 funcionários que movem as ações ganhavam, em média, R$ 1,4 mil a mais 

do que um ministro do STF em agosto de 2009. Os pedidos de indenização contra o Congresso em Foco 

somam, precisamente, R$ 937.400. Os custos do excedente ao teto pago aos 43 funcionários representam 

uma despesa adicional de R$ 818.320,36. 

 

As seis primeiras citações dos 43 processos chegaram ao Congresso em Foco na tarde de quinta-feira 

passada (27). Logo em seguida, a reportagem voltou a procurar o Sindilegis em busca de esclarecimentos.  

 

Até domingo (30), o presidente do sindicato, Nilton Rodrigues da Paixão, e o diretor jurídico, José Carlos 

de Matos, sequer retornaram os pedidos de entrevista feitos por meio de seus assessores e de mensagens 

de correio eletrônico. 

 

A situação persiste 

Desde o final de julho, o Congresso em Foco publica série de reportagens sobre os supersalários pagos a 

políticos, autoridades e servidores no Executivo, Legislativo e Judiciário. Em agosto, o site revelou quem 

eram e quanto ganhavam os 464 funcionários do Senado que, de acordo com auditoria do TCU, já 

recebiam remunerações além do teto constitucional em 2009 (veja a lista).  Àquela época, havia salários 

de até R$ 46 mil. 

 

A situação perdura. Em maio deste ano, uma funcionária do Senado conseguiu receber R$ 55.475,07 

brutos, conforme apurou o site. Em junho, a mesma funcionária recebeu R$ 106 mil. Descontados os 

valores referentes a outros meses, a servidora ganhou R$ 77.108,19. Em julho, a Justiça determinou o 

bloqueio dos pagamentos acima do teto na Câmara e no Senado, mas essa decisão está atualmente 

suspensa.  

*Fonte: Eduardo Militão – Congresso Em Foco 

  

Agnelo na mira 

 

Orlando Silva perdeu o cargo de ministro do Esporte, na semana passada, abalado por denúncias de desvio 

de dinheiro. Seu substituto, Aldo Rebelo, também do PCdoB, recebeu do Palácio do Planalto a missão de 

moralizar a pasta. Para a Justiça, no entanto, a questão é outra.  

 

Nos próximos dias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) receberá um processo com nove volumes e quatro 

apensos, que corre na 10ª Vara Federal, em Brasília. As informações, a que ÉPOCA teve acesso, mostram 

que o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), antecessor de Silva, é suspeito de ter se 

beneficiado das fraudes. 

 

O conjunto contém gravações, dados fiscais e bancários, perícias contábeis e relatórios de investigação. As 

peças da ação penal vistas por ÉPOCA incluem o relatório nº 45/2010, que contém os diálogos captados 

em interceptações telefônicas, com autorização judicial, feitas entre 25 de fevereiro e 11 de março do ano 

passado.  

 

As conversas mostram uma frenética movimentação de Agnelo Queiroz e do policial militar João Dias 

para se defender em um processo. Diretor de duas ONGs, Dias obteve R$ 2,9 milhões do programa 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/exclusivo-todos-os-supersalarios-do-senado/
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Segundo Tempo para ministrar atividades esportivas a alunos de escolas públicas. Nas conversas, Dias 

quer ajuda para acobertar desvios de conduta e de dinheiro público. Ele busca documentos e notas fiscais 

para compor sua defesa em uma ação cível pública movida pelo Ministério Público Federal. O MPF cobra 

de Dias a devolução aos cofres públicos de R$ 3,2 milhões, em valores atualizados, desviados do 

Ministério do Esporte. 

 

Pressionado pelo Ministério Público, Dias foi à luta para amealhar elementos capazes de justificar 

tamanho disparate. Às 12h36 do dia 4 de março de 2010, ele telefonou para Agnelo Queiroz, então diretor 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dias pediu a Agnelo para “dar um toque” em Lima 

e reforçar seu pedido de ajuda ao professor. Dias queria que Lima fornecesse documentos para sua defesa.  

 

Na gravação, ele avisa que vai marcar um encontro entre Agnelo e Lima, para que esse pedido seja feito 

pessoalmente. Menos de uma hora depois, Dias, que estava num restaurante com Lima, telefonou 

novamente a Agnelo. Entregou o celular para Lima falar com ele. De acordo com a transcrição dos 

diálogos, feita por peritos do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, Agnelo diz a Lima que precisa 

de sua ajuda. Afirma que vai combinar com João Dias para os três conversarem, porque Roldão (Lima) “é 

peça-chave neste projeto”. 

 

As gravações telefônicas revelam também uma intimidade entre Agnelo Queiroz e João Dias, que os dois 

hoje insistem em esconder. A relação entre os dois envolveu a intensa participação do PM na campanha de 

Agnelo para o governo do Distrito Federal no ano passado. Eles afirmam que estiveram juntos apenas nas 

eleições de 2006, quando Agnelo concorreu ao Senado, e Dias a uma cadeira na Câmara Legislativa – 

ambos pelo PCdoB. 

 

O governador e ex-ministro Agnelo Queiroz respondeu por escrito a 13 perguntas feitas por ÉPOCA. Ele 

afirma que o inquérito da Polícia Civil é montado. “O inquérito foi uma tentativa de produção de um 

dossiê para inviabilizar a (minha) candidatura”, diz Agnelo. “A origem do inquérito infelizmente foi 

direcionada por uma parte da Polícia Civil, ainda contaminada pelas forças políticas do passado. Uma 

farsa.” Agnelo diz que ele e João Dias eram “militantes da mesma agremiação partidária, ambiente em que 

surge o conhecimento” e que é “fantasiosa” a afirmação de que acolheu “indicação de João Dias para 

cargos no governo”.  

*Fonte: Época 

  

O esquema de Agnelo 

 

Na semana passada, ISTOÉ obteve com exclusividade o inteiro teor de um explosivo depoimento gravado 

em vídeo por Geraldo Nascimento de Andrade, testemunha-chave das denúncias sobre o esquema de 

desvio de verbas com ONGS do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. Como motorista, 

arrecadador e até como laranja para empresas fantasmas, Andrade serviu por mais de quatro anos a essa 

rede de corrupção. 

 

A gravação deixa evidente que a teia de falcatruas que irrigou o caixa do PCdoB foi iniciada e bem 

azeitada pelo ex-ministro do Esporte e antecessor de Orlando Silva, Agnelo Queiroz, hoje governador do 

Distrito Federal. O depoimento de Andrade ajuda a demonstrar, com minúcias, como Agnelo organizou 

esse propinoduto para sugar dinheiro no Ministério do Esporte – operação que se manteve sob 

administração do PCdoB com Orlando Silva. 

 

Ofícios internos do Ministério do Esporte e dados do processo sigiloso que corre na 10ª Vara Criminal da 

Justiça Federal em Brasília, obtidos por ISTOÉ, dão ainda mais substância à denúncia de Andrade e 

confirmam que o policial militar João Dias Ferreira tem motivos de sobra para poupar Agnelo das 

denúncias que acabaram derrubando Orlando Silva. Esses documentos atestam que a Federação Brasileira 

de Kung-Fu (Febrak), de João Dias, foi a primeira ONG do esquema a entrar no Ministério, ainda na 

gestão Agnelo, em 2005. 
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Uma análise mais detalhada do contrato com a Febrak, de João Dias, com o ministério dá um exemplo 

bastante preciso de como funcionou o conluio. A proposta do convênio de R$ 2,5 milhões para atender 

dez mil crianças, pelo Segundo Tempo, teve tramitação acelerada. Ganhou carimbo de “urgente” e, em 

apenas três dias, chegou à mesa de Rafael Barbosa. Em 12 de abril, ele assinou ato de autorização, 

atestando a “proficiência” da Febrak e dando prazo de dois dias para que a comissão constituída pelo 

ministro concluísse sua análise.  

 

O ato de Barbosa desconsiderou o despacho do coordenador técnico do Ministério, Marcos Roberto dos 

Santos. O analista, em 22 de março, registrou que vinha se manifestando “diversas vezes em reuniões e 

documentos à diretoria” sobre a necessidade de averiguação in loco das “atividades inerentes ao 

desenvolvimento do programa”. O próprio Orlando Silva, então secretário-executivo, alertou para a 

recomendação de “vistoria prévia das instalações”, antes que se assinasse o contrato. 

 

No tempo em que trabalhou para o esquema, Geraldo Nascimento de Andrade pôde testemunhar a 

desenvoltura de outras empresas e ONGs de fachada. O procedimento era sempre o mesmo. “O cabeça 

dessa quadrilha era o Agnelo, porque ele liberava o dinheiro”, afirma a testemunha. Numa tentativa de 

tentar abafar o caso, Agnelo chegou a mover um processo, também obtido pela reportagem, contra o 

delegado da Polícia Civil Giancarlos Zuliani, responsável pela operação que prendeu João Dias e mais 

quatro pessoas envolvidas na corrupção do Ministério do Esporte.  

 

Sem prerrogativa para investigar o ex-ministro, o delegado concentrou-se nas atividades do PM e em seu 

círculo de relações. Obteve, com autorização judicial, a quebra do sigilo telefônico dessas pessoas e 

comprovou a ligação umbilical entre Agnelo e o policial militar. “João Dias é quase um filho para 

Agnelo”, confirma Andrade.  

 

Segundo ele, o PM e o ex-ministro lucraram juntos nas fraudes. “O ministro Agnelo ganhou bastante 

dinheiro. Dá para ver o roubo, tá na cara de todo mundo! Se o João Dias tem R$ 2 milhões em imóveis e 

tem duas academias, cada uma no valor de R$ 1 milhão, quanto é que o Agnelo não tem?”, ironiza.  

*Fonte: Isto É 

  

Ministério favorece prefeitos do PC do B 

 

Mais de um terço das prefeituras comandadas pelo PC do B estão na lista das atuais beneficiadas por 

recursos do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, pasta que é controlada pelo partido 

desde 2003. Em termos proporcionais ao desempenho eleitoral, o partido é o líder disparado do ranking de 

convênios. 

 

Dos 41 prefeitos que os comunistas elegeram nas últimas eleições, 15 (37%) recebem recursos do 

Segundo Tempo, programa destinado a jovens e crianças “em situação de risco social”. Empatados, PT e 

PPS têm a segunda maior taxa de prefeitos atendidos – apenas 7%. 

 

Em números absolutos, o número de convênios conquistados pelo PC do B é igual ao assinado por 

prefeitos dos oposicionistas PSDB e DEM – 15 cada um. Isso foi alardeado pelo Ministério do Esporte 

como prova de que os recursos são distribuídos de acordo com critérios técnicos, e não políticos. Mas 

PSDB e DEM elegeram, respectivamente, 18 e 11 vezes mais prefeitos que os comunistas – o fato de não 

haver uma proporção próxima a essa na assinatura dos convênios é evidência estatística que de que o 

favorecimento partidário é o que predomina.  

*Fonte: O Estado de S. Paulo 
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CNJ vai voltar ao Paraná para nova inspeção no TJ 

 

Dois anos após uma visita que detectou 113 falhas no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) vai promover uma revisão dessa inspeção. A ideia é aferir in loco se as 

determinações iniciais, que incluíam a extinção de benefícios e mudanças na estrutura remuneratória do 

TJ, estão sendo cumpridas. O retorno deve acontecer no fim de novembro. 

 

Os trabalhos serão uma oportunidade de melhorar a imagem do Judiciário paranaense. “O Paraná causou 

uma maior surpresa porque nós esperávamos, como brasileiros, encontrar um tribunal mais organizado”, 

diz em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo a corregedora do CNJ e ministra do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), Eliana Calmon, referindo-se à inspeção de 2009 no TJ-PR, realizada pelo seu antecessor no 

cargo, Gilson Dipp.  

 

Famosa pela declaração feita no mês passado de que “há bandidos escondidos atrás da toga”, a ministra 

elogia os esforços da atual gestão do TJ-PR, mas adianta que uma avaliação realista depende do que será 

visto pessoalmente pela equipe do conselho. 

 

Na entrevista, Eliana trata ainda de temas nacionais, como a polêmica sobre a diminuição dos poderes de 

investigação do CNJ, e critica a campanha publicitária promovida pela Associação dos Magistrados do 

Paraná (Amapar), que usa o gancho de que os juízes brasileiros estão sendo condenados sem direito a 

julgamento. 

 

- Em 2009, houve a primeira inspeção do CNJ no TJ-PR. Foram detectadas 113 falhas. É um 

número compatível com a realidade do restante do Judiciário brasileiro? 

 

Nós podemos dizer o seguinte, e isso vem do meu antecessor [Gilson Dipp]: a gestão da Justiça Estadual 

[de todo o Brasil] é de péssima qualidade. Agora, alguns tribunais são piores que os outros. Nós tivemos 

alguns tribunais do Norte e Nordeste onde apareceram maiores dificuldades de gestão com a coisa pública. 

A nossa surpresa foi que encontramos isso em estados que considerávamos bastante adiantados. O Paraná, 

dentro do critério geral, é um tribunal ruim.  

 

Era, na época da inspeção, um tribunal ruim. Um tribunal que apresentava as mazelas de muitos outros, 

inclusive do tribunal da minha terra [Bahia]. O Paraná causou uma maior surpresa porque nós 

esperávamos, como brasileiros, encontrar um tribunal mais organizado. 

 

- A senhora já teve alguma resposta dessas cobranças? 

 

O que eu tenho hoje é uma administração com um presidente [Miguel Kfouri Neto] e um corregedor 

[Noeval de Quadros] do tribunal que são pessoas muito sérias, que estão fazendo parcerias, que estão 

querendo acertar. Eles passam alguns relatórios no sentido de que já conseguiram cumprir diversos 

deveres impostos pelo CNJ. Agora, nós só saberemos se efetivamente isso está sendo feito a contento 

quando nós fizermos a volta. Nós vamos fazer a revisão da inspeção.  

 

E digo isso porque, lamentavelmente, alguns tribunais fazem relatórios que não são verdadeiros para a 

corregedoria do CNJ. Nós já encontramos alguns relatórios que dizem ter saneado isso, isso e isso... Mas, 

quando voltamos, não é verdade. 

 

- A Amapar lançou recentemente uma campanha publicitária com anúncios sugerindo que os juízes 

brasileiros estão sendo condenados sem direito à defesa. Como a sra. vê esse tipo de manifestação? 

 

Vejo isso como de uma irresponsabilidade absoluta. Todas as vezes que um magistrado se sente ofendido, 

ele vem ao CNJ porque o CNJ é também o órgão de defesa da magistratura. Nós temos dado diversas e 

diversas manifestações a favor da magistratura. Agora, aqui dentro, nós temos um critério absolutamente 
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rigoroso. Toda vez que chega uma denúncia aqui, instauramos um procedimento sigiloso e começamos a 

averiguar. Quando chegamos à conclusão de que é absolutamente inverídica a reclamação, nós 

arquivamos. E a grande maioria é arquivada.  

 

Se por um acaso houver indícios de autoria [de irregularidade], nós levamos para o plenário [do CNJ]. É o 

plenário quem define se vai haver processo administrativo. Ao fazer isso, que é quando o processo se 

torna público, tem direito de defesa, tem advogado, tem tudo. O plenário, por maioria, é quem decide. Mas 

não é uma decisão para aplicar a sanção. Ele [o processo] sai da corregedoria, passa para um relator, que é 

um dos conselheiros.  

 

É ele quem vai reunir provas, testemunhas. Para, a partir daí, dar o seu voto. No plenário, novamente vem 

um advogado. E tudo isso é condenar sem direito de defesa? É absolutamente impossível. Então, essa 

manifestação é absolutamente equivocada. Nem uma criança pode acreditar que isso seja possível numa 

sociedade onde existe o direito de defesa, democracia. É um exagero que às vezes toca as raias da 

irresponsabilidade. 

 

- Só explicando a situação: a manifestação da Amapar é uma campanha publicitária. Segundo 

explicação da associação, o material já estava pronto três meses antes da declaração da senhora 

sobre os bandidos de toga. 

 

Há três ou a seis [meses], ela é de uma irresponsabilidade enorme. E nós vamos convidá-los para vir à 

corregedoria e mostrar como trabalhamos. Eles estão baseados em o que para dizer isso? Não houve 

nenhum afastamento prévio de magistrado [sem julgamento]. 

 

- O que foi alegado pela Amapar também é que se trata de uma campanha para aumentar a 

autoestima do Judiciário com a população. 

 

Não se aumenta autoestima desse jeito. O que aumenta a autoestima é dizer o seguinte: nós somos 

trabalhadores e provamos isso com estatísticas, com eficiência, com boas condutas, boas práticas. 

 “Não sou um baluarte anticorrupção” 

 

A corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Eliana Calmon, reafirmou à Gazeta do Povo que a 

declaração de que “há bandidos escondidos atrás da toga” não é uma “generalização” e que não entende os 

motivos para reações negativas dos colegas. Por outro lado, admitiu que a polêmica ajudou a amadurecer a 

discussão em torno da ação movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) no Supremo 

Tribunal Federal (STF) para diminuir o poder de investigação do CNJ.  

 

A ministra também refutou o rótulo de ícone do combate à corrupção. “Eu me assustei no momento em 

que eu fui levada a ser um baluarte de luta contra a corrupção. Na verdade, eu faço parte de uma 

engrenagem de um órgão de controle.” 

 

- Passado mais de um mês após a sra. ter dito que “existem bandidos escondidos atrás das togas”, 

qual é a sua reflexão sobre o impacto da declaração? 

 

Na realidade, eu não compreendo o porquê do impacto. É mais ou menos o que eu tenho repetido há muito 

tempo; até mesmo antes de chegar ao CNJ. Depois que cheguei, com muito mais razão, porque tenho visto 

muitas coisas. Aqui é um vale de lágrimas. As pessoas vêm fazer reclamações, abrem o coração e contam 

coisas. Mas eu falei aquilo dentro de um contexto. Uma palavra solta pode gerar uma série de equívocos.  

 

Quando nós [juízes] fazemos o exame da prova de interceptação telefônica, por exemplo, nós não usamos 

só a palavra, mas o contexto todo. Até a entonação da voz pode significar muita coisa. De forma que, no 

contexto, não havia porque eu generalizar. E eu não era maluca de dizer que os juízes são bandidos. 

Passado um mês [da declaração], posso dizer que as coisas estão nos seus devidos lugares. 
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- Por que a declaração agrediu tanto determinados juízes? 

 

Parece-me que a Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem uma política de defender prerrogativas, 

não aceita a competência concorrente do CNJ. E, prevalecendo-se da minha fala, veio olhar com olhos 

bastante expressivos essa palavra [bandidos] e talvez tenha incentivado o ministro presidente do CNJ 

[Cézar Peluso] para essa afirmação [Peluso assinou uma nota de repúdio do CNJ contra as declarações de 

Eliana]. É o que eu posso pensar. Depois, outras associações entraram. Mas, após um mês, voltaram atrás.  

 

Muitas já estão inclusive se retratando. Também é muito importante que a gente tenha o apoio da mídia, o 

apoio popular. Foi um desabrochar da sociedade de forma muito espontânea. Eu só falei ali [em entrevista 

à Associação Paulista de Jornais], uma vez, e não falei mais. A não ser no Jornal Nacional, quando achei 

por bem dizer que eu não quis generalizar. Fiquei 15 dias sem sequer cumprir as minhas agendas para me 

resguardar de criar polêmica. 

 

- Parece que os brasileiros estavam esperando por um ícone na luta contra a corrupção. A sra. cabe 

nesse papel? 

 

Eu me assustei no momento em que fui levada a ser um baluarte da luta contra a corrupção. Na verdade, 

faço parte de uma engrenagem de um órgão de controle. Não sou um baluarte do combate à corrupção; 

sou uma peça dessa engrenagem estatal. Se você é um baluarte, não cabe mais como peça, porque você 

passa a ter uma posição ideológica. E eu não tenho uma posição ideológica; tenho uma posição funcional. 

Quero fazer essa delimitação: estou aqui para exercer um papel dentro do Poder Judiciário.  

 

Às vezes me perguntam sobre corrupção no Executivo e no Legislativo, mas eu não posso extrapolar. No 

dia que fizer isso, fico enfraquecida institucionalmente. Não quero desapontar os movimentos que são 

contra a corrupção, mas quero que haja um entendimento da população de que eu tenho uma limitação 

funcional. 

 

- A sra. sente que a declaração serviu ao menos para deixar mais madura a discussão sobre os 

poderes do CNJ? 

 

Sem dúvida alguma. No início, achei que foi uma coisa ruim e fiquei preocupada. Temia um 

enfraquecimento da corregedoria, de chegar aos tribunais e não ter força para exercer o meu papel. Estou 

viajando muito por diversos estados e, ao contrário do que pensei, estou tendo uma receptividade efusiva 

por parte dos tribunais. Aliás, estou até ganhando condecorações. O que eles dizem é que eu tenho uma 

linguagem muito direta e forte. Defendo que o Judiciário mude um pouco a visão que tem sobre a 

comunicação.  

 

Estamos no século 21; os ditadores do mundo árabe caíram em função dos novos meios de comunicação. 

É exatamente a partir daí que o Judiciário tem de compreender que precisa seguir um caminho diferente. 

Quando falo em uma linguagem mais forte é para chamar atenção para a quebra desse paradigma. 

 

- Há poucos dias a OAB conseguiu entrar como amiga da corte (amicus curiae) na ação que a AMB 

move no Supremo questionando o poder de investigação do CNJ. A sra. não teme que o julgamento 

vire uma queda de braço de juízes contra advogados? 

 

Não. O DNA do CNJ nasceu dentro da OAB. O primeiro arauto de um controle do Judiciário nasceu na 

Ordem. Talvez a instituição com o maior interesse de ver mais preservado o CNJ seja ela. Eles nunca 

fizeram segredo disso. A entrada deles na ação foi de toda pertinência. Dentro de um regime democrático 

não existe espaço para essa queda de braço. 
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- A senhora citou recentemente o caso de um pistoleiro que virou juiz. Esse tipo de situação é mais 

comum do que se imagina? 

 

Isso começou a acontecer há menos de duas décadas. No momento em que vivemos uma abertura do 

concurso público, com aumento da base de juízes, essas investigações sobre os candidatos vão ficando 

mais rasas. Nós estamos hoje em um mundo invadido pelo crime organizado.  

 

E o crime organizado tem interesse de se infiltrar nas instituições. Naturalmente, o Judiciário não 

consegue ficar imune. Eles [criminosos] estão fazendo isso também dentro do Ministério Público, da 

Polícia Federal, da Polícia Militar. Temos de ter a precaução de fazermos uma seleção mais adequada. 

 

- O que a sra. defende para solucionar o problema? 

 

Acho que a investigação da vida pregressa precisa ser feita com um critério maior. E que isso possa ir até 

para o edital do concurso. Isso é preciso não apenas no Judiciário, mas na polícia, no Ministério Público, 

em todas as carreiras que lidam com o social. Você observa que os países desenvolvidos exigem essas 

prerrogativas para a magistratura, para o magistério e para a polícia.  

*Fonte: Gazeta do Povo 
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