
 

 
NOTA TÉCNICA 

EMENDA MODIFICATIVA 03 E 04/2020  –  EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

32/2020 
  

 

 
Propostas de Emendas Modificativas 

à Emenda Constitucional 32/2020, 

que dispõe sobre a inclusão do 

Estatuto da Magistratura na reforma 

administrativa e sobre férias dos 

agentes públicos e extingue licença, 

férias ou afastamento em 

decorrência de tempo de serviço, 

previstos em legislação federal, 

estadual ou municipal. 

 

1. Objeto da proposição legislativa: 

Trata-se de proposta de Emenda Modificativa à Emenda 

Constitucional 32/2020, para incluir a Magistratura na reforma administrativa, 

nos seguintes termos:  

 

" Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa concorrente do 

Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República, de 

Senadores e Deputados, na forma do art. 61 desta Constituição, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os 

seguintes princípios: 

I - .......................................................................................... 

II - ........................................................................................ 



 

III - .....................................................................................” 

e 

 

“Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 “Art. 39..............................................................................  

§ 9º. É assegurado a todos os agentes públicos o gozo de férias, 

que não poderão exceder 30 dias por ano e nem ser acumuladas, 

salvo por imperiosa necessidade do serviço devidamente 

justificada.  

Art. 93...................................................................................  

XVI - nos períodos de recessos coletivos não disciplinados pelo 

inciso XII, poderão os Tribunais Superiores dispor sobre seu 

funcionamento.  

Art. 2º. É vedada:  

I - a percepção de qualquer verba remuneratória ou 

indenizatória de férias, que ultrapasse o trintídio anual; e  

II - a concessão de licença, férias ou afastamento em decorrência 

de tempo de serviço, de caráter premial, que assegure o 

recebimento de numerário sem labor, passível de conversão ou 

não em pecúnia, independentemente da nomenclatura. 

§1º. Ficam extintos quaisquer benefícios atualmente existentes 

na legislação federal, estadual e municipal que contrariem o 

disposto nos incisos I e II do art. 2º, ressalvado o gozo ou a 

indenização, nos casos permitidos, dos períodos já incorporados 

ao patrimônio do agente público federal, estadual ou municipal.  

§ 2º. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação 



 

ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício em 

desacordo com os incisos I e II do art. 2º.  

Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 

sua publicação”. 

 

2. Justificação da Lei: 

“A alteração objetiva alterar o art. 93 da Constituição Federal 

para modificar o regramento a respeito da iniciativa do projeto 

de lei do Estatuto da Magistratura. 

Atualmente, o art. 93 da Constituição Federal disciplina que o 

Estatuto da Magistratura será objeto de lei complementar de 

iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal (STF). Pela 

Proposta, a iniciativa dessa lei complementar passará a ser 

compartilhada entre STF, Presidente da República, Deputados e 

Senadores. 

O objetivo da medida é possibilitar que o Congresso Nacional 

discuta essa matéria, tendo em vista que, passados mais de 30 

anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda 

não foi apresentado projeto de novo Estatuto da Magistratura 

pelo STF que tenha sido objeto de deliberação pelo Poder 

Legislativo. 

É importante apontar que não se trata de medida tendente a 

abolir a separação de Poderes, uma vez que o regramento a ser 

estabelecido por um novo Estatuto da Magistratura deverá 

respeitar todas as garantias e prerrogativas constitucionais de 

órgãos, membros e servidores do Poder Judiciário, 

especialmente aquelas previstas no art. 93 da Constituição 

Federal. 

Vale destacar um exemplo, a Constituição Federal, em seu art. 

61, § 1º, inciso II, alínea “d” e art. 128, § 5º, estabelece a 

iniciativa legislativa compartilhada entre Chefe do Poder 

Executivo e Chefe dos Ministérios Públicos para a lei 

complementar que estabelece a organização, as atribuições e o 

estatuto de cada Ministério Público. A existência dessa regra 



 

não implica a falta de autonomia e independência do Ministério 

Público em face do Poder Executivo. O mesmo pode ser dito em 

relação à Proposta em análise. 

No tocante à juridicidade, a Proposta apresenta as 

características de abstração, generalidade, inovação, 

imperatividade e harmonia com as demais normas 

constitucionais. 

No mérito, é importante deixar claro que a presente proposição 

veio em boa hora para democratizar a discussão sobre o regime 

jurídico da magistratura brasileira. Como apontado na 

justificativa da Proposta, passados mais de 30 anos da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o STF ainda não 

apresentou ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira um 

projeto de Estatuto de Magistratura adequado à nova realidade 

do Poder Judiciário brasileiro. Saliente-se que o Estatuto da 

Magistratura vigente é a Lei Complementar nº 35, de 14 de 

março de 1979 – editada, portanto, em período não 

democrático de nossa história política. 

Ao se estabelecer a competência compartilhada entre STF, 

Presidente da República, Deputados e Senadores, para iniciar o 

processo legislativo a respeito de um novo Estatuto da 

Magistratura, abre-se a possibilidade de ampla participação da 

sociedade brasileira na definição dos contornos jurídicos do 

Poder Judiciário. Deve haver, assim que possível, um amplo e 

franco debate a respeito dos futuros rumos dessa fundamental 

instituição no cenário político, jurídico, econômico e social 

brasileiro, de modo que a participação efetiva dos três Poderes 

no processo legislativo respectivo apenas pode enriquecer essa 

tarefa. 

... 

 

Atualmente, existem diferentes fruições de férias entre diversos 

tipos de agentes públicos, sejam eles magistrados, membros do 

Ministério Público, da Advocacia Pública ou de carreiras de 

Estado, algumas inclusive amparadas em decisões judiciais 

transitadas em julgado ao fundamento de isonomia com outras 



 

categorias. A proposta unifica o gozo de férias anuais de 30 

dias para todos os agentes públicos, independentemente da 

carreira a que estiverem vinculados, em atenção ao princípio da 

isonomia e ao postulado republicano da moralidade. Quanto 

aos Ministros dos Tribunais Superiores, em razão da extinção 

das férias de 60 dias previstas na Loman (art. 66, §1º), 

normatiza-se que devem laborar em pelo menos um dos 

períodos dos recessos coletivos. Além disso, estipula-se que 

somente poderá haver acumulação do direito ao usufruto das 

férias em caso de imperiosa necessidade pública, devidamente 

justificada pela chefia do agente público. 

Também veda-se e extingue-se qualquer percepção de verba 

remuneratória ou indenizatória de férias que ultrapasse os 30 

dias anuais, ou de licença, de férias ou de afastamento em 

decorrência de tempo de serviço, envolvendo o recebimento de 

numerário sem labor, tais como licenças-prêmio, férias-prêmio 

ou licença-assiduidade, entre outros benefícios desse jaez 

previstos em legislação federal, estadual ou municipal. Institui-

se, ao fim, como ato de improbidade administrativa qualquer 

ação ou omissão de agente estatal que conceda ou mantenha 

benefício contrário ao disposto nas vedações do art. 2º.” 

 

 

3. Análise técnica e parecer da ANAMATRA:  

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

- ANAMATRA, entidade que há mais de quatro décadas atua não somente na 

defesa dos direitos e prerrogativas de seus integrantes, mas também na defesa 

dos direitos humanos e de cidadania de todos os trabalhadores brasileiros, 

apresenta posição CONTRÁRIA à tramitação e aprovação do referido Projeto 

de Emenda Constitucional em razão da sua inconstitucionalidade. 

 

3.1. Inconstitucionalidade da Proposta:  

A proposta inicial da PEC n.º 32/2020, intitulada “Reforma 

Administrativa”, alcança apenas os agentes públicos. Os agentes políticos, como 

os Magistrados, a priori, não estariam inseridos no conjunto das modificações 

da proposta de Emenda Constitucional.  



 

 

Os Membros de Poder, como são os Magistrados, possuem, 

conforme a Constituição garante, a independência funcional, tanto para um 

exercício impessoal de suas atribuições quanto para que cumpram seu papel 

institucional livre de influências, fazendo-o em estrita observância à lei e ao 

interesse público. 

 

Com efeito, a Constituição Federal faz a distinção entre 

servidores públicos e Membros de Poder, como observado no artigo 109, incisos 

I, do ADCT, que trata da concessão e criação de vantagens e, para tanto, 

diferencia Membros de Poder de servidores e empregados públicos. 

 

A Magistratura é uma das carreiras inserida na Constituição 

sob o título “Da organização dos Poderes”, compondo a estrutura do Estado 

Democrático de Direito, a qual goza de prerrogativas e de iniciativa legislativa 

para estabelecer suas atribuições, organização e Estatutos, observadas as suas 

garantias constitucionais (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de 

subsídios, entre outras). 

 

Essas garantias, prerrogativas e, inclusive, a iniciativa 

legislativa conferida pela Constituição à Magistratura possui um 

desiderato especifico. Constituem-se, em verdade, elementos essenciais ao 

cumprimento de suas atribuições, sem os quais se coloca em risco a própria 

manutenção dos direitos e das liberdades fundamentais em nossa sociedade. 

 

A autonomia e independência do Poder Judiciário está inserida 

no artigo 99 da Constituição Federal, com a iniciativa própria para dispor sobre 

sua organização prevista no artigo 93 do mesmo dispositivo legal.  

 

Destarte, o Poder Executivo, ao divulgar a PEC 32/2020, 

acertadamente manifestou-se no sentido de que os Membros de Poder não são 

objeto da Proposta, ante a impossibilidade de o Executivo propor normas sobre 

a organização dos demais Poderes e Instituições de Estado. E não haveria como 

ser de outra forma.  



 

 

Admitir que emendas constitucionais sirvam de instrumento 

para que o Executivo interfira em matérias sujeitas à iniciativa privativa do 

Judiciário constitui violação manifesta ao postulado da separação de Poderes 

(cláusula pétrea), conforme já decidido pelo STF, a propósito (medida cautelar 

deferida na ADI nº 5.017/DF).  

 

Frise-se, nesse contexto, que o constituinte originário previu a 

iniciativa própria do Presidente do Supremo Tribunal Federal  para versar sobre 

o Estatuto da Magistratura, na forma do artigo 93 da Constituição Federal, com 

o objetivo de preservar a autonomia e independência destas instituições. 

 

Ora, por "Estatuto da Magistratura" entende-se a disciplina 

legal não somente dos deveres, compromissos, encargos, ônus e vedações a 

que estão sujeitos os membros da Magistratura Nacional, mas também das 

suas garantias, prerrogativas e direitos. O parágrafo único do artigo 112 da 

Constituição Federal de 1967, com redação dada pela EC nº 1º, de 1969, e pela 

EC nº 7, de 1977, deixava mais explícito o conteúdo próprio ao Estatuto da 

Magistratura, ao dispor: "Lei complementar, denominada Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, estabelecerá normas relativas à organização, ao 

funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da 

magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição 

ou dela decorrentes". Com a Constituição Federal de 1988 não houve alteração 

de entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do conteúdo próprio do 

Estatuto da Magistratura, portanto, a de que ele continua sendo aquele 

historicamente previsto nos diplomas legais chamados "Leis Orgânicas" das 

carreiras de Estado, qual seja,  organização, funcionamento, disciplina, 

vantagens, direitos e deveres. 

 

É pacífico na jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que, 

até o advento da lei complementar a que se refere o artigo 93, caput, da 

Constituição, a matéria própria ao Estatuto da Magistratura será disciplinada 

pelo texto da LC nº 35-1979, recebida que foi pela Lei Maior de 1988. Nesse 

sentido, o STF tem declarado inconstitucionais atos normativos que dispõem, 

ainda que parcialmente, sobre a matéria própria do Estatuto da Magistratura, 

por vício de iniciativa. Exemplificativamente, cita-se o seguinte julgado:  



 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR N. 212, DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, QUE CONFERIU NOVA 

REDAÇÃO AO ART. 192 DA LEI N. 5.624/79. 

PRECEITO QUE DETERMINA A PRECEDÊNCIA 

DA REMOÇÃO DE JUÍZES ÀS PROMOÇÕES POR 

ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO 

ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Até 

o advento da lei complementar prevista no art. 

93, caput, da Constituição do Brasil, a matéria 

própria ao Estatuto da Magistratura será 

disciplinado pelo texto da Lei Complementar n. 

35/79, recebida pela Constituição. Precedentes. 

2. A lei atacada dispôs sobre matéria 

constitucionalmente reservada a lei 

complementar de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, violando o disposto no art. 93 

da Constituição. 3. Ressalvada a validade dos 

atos de ofício praticados por magistrados 

promovidos ou removidos na conformidade da 

lei impugnada. Pedido julgado procedente, para 

declarar inconstitucional a Lei Complementar n. 

212, que conferiu nova redação ao art. 192 da 

Lei n. 5.624/79, do Estado de Santa Catarina. 

(ADI 2494, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 13-

10-2006 PP-00043 EMENT VOL02251-01 PP-

00040 RTJ VOL-00199-03 PP-00936)” [grifos 

nossos] 

 

Resta claro, portanto, que uma das dimensões essenciais à 

independência judicial é justamente a dimensão estatutária, ou seja, a 

dimensão relacionada à normatização das prerrogativas, direitos e deveres da 

Magistratura. Dessa forma, não se pode admitir que essas matérias se tornem 

passíveis de regulação por parte de outros Poderes, sob pena de violação à 

independência judicial na sua dimensão estatutária. 



 

 

Ressalte-se, ainda, que a prerrogativa de iniciativa própria não 

alcança apenas o Poder Judiciário. Conforme aludido, as regras que definem a 

iniciativa legislativa estão no âmago da separação de Poderes, porquanto se 

manifestam enquanto instrumento de resguardo da independência quanto ao 

exercício das funções típicas de cada Poder. Assim, as regras de iniciativa 

privativa também tutelam a independência do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo. 

 

A título de exemplo, têm-se os artigos 51 e 52 da Constituição 

da República, os quais estabelecem competências privativas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, como a competência para dispor acerca de 

sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção 

dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 

fixação da respectiva remuneração. Trata-se de esfera intangível, na qual não 

cabe a interferência dos demais Poderes, sob pena de se atentar contra a 

independência do Poder Legislativo. 

 

Diante disso, cumpre chamar a atenção para o fato de que 

abrir margem para a interferência do Executivo ou Legislativo nas matérias 

afetas ao Poder Judiciário significaria criar um precedente legitimando 

ingerências externas em matérias exclusivas de cada Poder — circunstância 

que, em última análise, abriria margem para interferência do Executivo não 

apenas nas matérias do Judiciário, mas também nas matérias do Legislativo, 

em franco desequilíbrio do princípio da independência e harmonia entre os 

Poderes. 

 

Portanto, a iniciativa privativa faz parte da configuração que 

dá forma e consistência ao postulado da separação de Poderes. Nesse sentido, 

sobreleve-se que a tripartição de Poderes foi inserida no texto da Constituição 

em nível de cláusula pétrea fundamental, conforme disposto no artigo 60, § 4º, 

III, razão pela qual não pode ser alterada nem mesmo por Proposta de Emenda 

à Constituição.  

 



 

Com efeito, a eventual supressão ou modificação de garantias 

das Magistratura somente poderia se dar por lei em sentido formal, observada 

a iniciativa legislativa privativa ou reservada ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Mediante expressa previsão constitucional, o Estatuto da 

Magistratura, o qual versa sobre deveres, garantias e vedações, constitui 

matéria a salvo de alteração supressiva pelo poder constituinte derivado, uma 

vez que não se observa a necessária iniciativa reservada para as propostas 

modificativas. 

 

Por essas razões, a PEC n.º 32/2020 não se aplica — e nem 

pode se aplicar — aos Magistrados, de forma que quaisquer tentativas de 

inseri-los nas disposições na PEC estarão fatalmente revestidas de 

inconstitucionalidade flagrante, em manifesta ofensa à separação de Poderes e 

em completa inobservância ao regime jurídico específico que recai a essas 

carreiras. 

 

3.2. Das Férias: 

Ante a independência institucional do Poder Judiciário, 

imperioso reconhecer que as disposições da PEC n.º 32/2020, entre elas a 

limitação das férias a 30 dias por ano, não atinge a Magistratura. Entrementes, 

alguns esclarecimentos devem ser feitos, a fim de afastar discursos simplistas 

que utilizam erroneamente o princípio da isonomia para tentar modificar o 

período de férias desses agentes.  

 

A falácia de que as férias dos Magistrados deveriam ser 

minoradas em observância ao princípio da isonomia ignora completamente que 

as férias anuais desses agentes consistem em compensação pelas vedações e 

limites próprios a essa carreira. Na realidade, as férias diferenciadas são 

reflexos do próprio princípio da isonomia, uma vez que abarca a ponderação 

dos aspectos distintivos de cada função, nos termos da máxima aristotélica de 

tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. 

 



 

Nesse sentido, ressalta-se que aos Juízes não são concedidos 

direitos basilares previstos para os servidores estatutários e celetistas, como o 

controle da jornada de trabalho, horas extras, garantia efetiva de descanso 

semanal entre outros. Essa particularidade, aliada à constante pressão por 

produtividade, faz com que os membros da Magistratura enfrentem diariamente 

jornadas intensas sem que lhes seja conferido adicional remuneratório a que 

têm direito os demais trabalhadores. 

 

Ainda, os membros da Magistratura suportam uma série de 

vedações que não atingem outros agentes, como a proibição de exercício de 

atividade político-partidária; restrição de serem votados para cargos eletivos; 

proibição de ocupar funções executivas relevantes (como a de ministro e de 

secretário de Estado); restrição de advogar ou exercer qualquer outra função 

que não o magistério; não poder exercer atividades comerciais e, ademais, 

estão sujeitos a regimes disciplinares que regulam aspectos de sua vida 

privada. 

 

Desse modo, as férias em período superior a 30 dias não 

configuram qualquer privilégio, e sim forma de compensação por regime de 

trabalho diferenciado conferido a carreiras para as quais vigem restrições de 

maior grau.  

Nesses termos, justifica-se o tratamento dado à Magistratura 

quanto à duração de férias, porquanto exercem suas funções em tempo 

integral, valendo-se, inclusive, de sábados, domingos e feriados para cumprir 

seu múnus público. 

 

Indene de dúvidas que esses agentes têm de vencer um 

expediente quase invencível de trabalho. Nesse contexto, destacam-se dados 

que auxiliam na compreensão da realidade brasileira vivenciada pelos 

Magistrados, pautada em altíssima carga de trabalho (o dobro de casos quando 

comparado com os juízes europeus) e altíssima produtividade: 

 

“Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, o 

Brasil tem os juízes mais produtivos do mundo quando 

comparados com os juízes europeus. Cada um dos 16.000 



 

juízes brasileiros produz, em média, 1.616 sentenças por 

ano, contra a média de 959 dos juízes italianos, 689 dos 

espanhóis e 397 dos portugueses [...] A diferença começa 

pela quantidade de juízes e de casos novos que cada um 

deles recebe. Para cada grupo de 100.000 habitantes, o 

Brasil tem 8 juízes (16.000 juízes para 2.000 grupos de 

100.000 habitantes – 200 milhões/hab), enquanto que 

Portugal tem 19 juízes /100mil/hab, Itália 10,2 e Espanha 

10,7. Cada um dos 19 juízes portugueses recebe apenas 

379 casos novos por ano. Os Juízes italianos recebem 667 

e os espanhóis 673. Juízes brasileiros recebem em média 

1.375 casos novos, com picos de média de até 2.900 (em 

SP, RJ e RS). Ou seja, a Justiça brasileira tem o dobro da 

carga de trabalho do juiz europeu. E o número de 

processos em tramitação só aumenta a cada ano. São 

quase 100 milhões.1 Segundo o texto da Exame, o Brasil 

possui o 30º Judiciário mais lento do mundo, entre 133 

países, segundo o Banco Mundial. Isso não se explica, 

porém, pela baixa produtividade dos juízes brasileiros. Ao 

contrário, [o] Índice de Produtividade dos Magistrados 

(IPM) em 2016 foi de 1.749 processos, o que significa a 

solução de mais de sete processos ao dia, em média, por 

juiz. São números muito melhores do que a média anual 

de 959 processos dos juízes italianos, 689 dos espanhóis e 

397 dos portugueses, por exemplo, de acordo com dados 

de 2014.”2 

 

Ademais, conforme dados de 2019 do Conselho Nacional de 

Justiça, o Brasil tem 18.091 juízes3 ativos. O número de processos judiciais em 

andamento, por sua vez, é da monta de 77,1 milhões (2019), o que importa em 

média de 4.261,78 processos por Magistrado.  

 
1 Disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-pais-dos-paradoxos-tem-os-
juizes-mais-produtivos-do-mundo-mas-um-judiciario-dos-mais-morosos-e-assoberbados/, artigo escrito 
pelo Juiz Federal José Denilson Branco. 
 2 Disponível em https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26033-anamatra-repercute-
reportagem-que-demonstra-os-reais-motivos-da-lentidao-judiciaria-no-brasil. 
3 Disponível em 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-
2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. 



 

 

A alta produtividade, contudo, muitas vezes vêm às custas da 

saúde desses agentes. Quanto ao impacto do estresse decorrente do elevado 

volume de trabalho dos Magistrados, destaca-se estudo realizado pela Escola da 

Magistratura do Trabalho da 15ª Região, que posiciona a Magistratura 

enquanto profissão altamente estressante:  

 

“O alto nível de stress encontrado confirma a 

avaliação realizada pelos próprios juízes quanto ao 

fato de ser a profissão altamente estressante, 

comparando-se com dados da literatura internacional com 

o stress de trabalhadores de minas, é maior do que 

o de pilotos de avião (University of Manchester, 1987). 

[...] O gráfico 3 revela que aproximadamente 80% dos 

avaliados tinham má qualidade de vida na área da 

saúde, 41% tinham dificuldades na área afetiva, 

39% gozavam de má qualidade de vida na área 

profissional e 36% não possuíam uma boa 

qualidade de vida social. No total, verifica-se que a 

amostra de juízes encontra-se bastante prejudicada em 

termos de qualidade de vida, o que é de se esperar 

considerando a alta incidência de stress verificada no 

grupo. É preocupante, no entanto, verificar que a 

Magistratura, órgão de tal importância para a 

sociedade no geral, esteja sendo exercida por 

profissionais que, devido às próprias pressões 

ocupacionais, se encontrem tão altamente 

prejudicados na área da saúde e na sua qualidade 

de vida, no sentido mais amplo. [...] A fonte de 

stress mais frequentemente mencionada foi o 

número excessivo de processos a julgar [...]. Os 

sintomas de stress mais encontrados foram a 

sensação de desgaste, cansaço e tensão muscular 

[...] “4 

 

 
4 Stress Ocupacional de Magistrados da Justiça do Trabalho; in Estudos Jurídicos - Ano 3 - N. 1 - julho de 
2006, da Escola da Magistratura da 15ª Região, parágrafos citados as pgs. 23, 30 e 31. 



 

Os dados apresentados atestam o colossal volume de trabalho 

dos membros da Magistratura, bem como o alto nível de estresse ao qual estão 

submetidos esses agentes. Não obstante tais fatores, os Magistrados 

permanecem atuando com grande produtividade.  

 

Com efeito, as informações supra demonstram que, em 

decorrência das vedações que lhe são impostas e da extenuante atividade 

laboral, as férias em período diferenciado não se configuram um privilégio, mas 

sim um direito outorgado pela lei em razão das peculiaridades às quais estão 

submetidos.  

 

Por todas as razões expostas, a Anamatra opina 

CONTRARIAMENTE à aprovação do Projeto de Emenda Modificativa à 

Emenda Constitucional 32/2020.  

 

 

 

 

Brasília (DF), 01 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

        LUIZ ANTONIO COLUSSI 

           Presidente da Anamatra 


