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SAP -  DEPARTAMENTO DE ATOS 
OFICIAIS
NOTICIÁRIO DAS COMISSÕES
<#E�G�B#643823#6#698340>

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

RELATÓRIO.

Cinge-se a apreciação ao Projeto de Lei tombado sob o nº 23.725/2020, 
de autoria do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual possui o escopo 
de instituir “o Programa de Assistência a Saúde Suplementar para 
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dá 
outras providências”. 

O referido Projeto foi apresentado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 
13/01/2020, iniciando-se, dessa forma, sua tramitação nesta Egrégia 
Casa Legislativa.

Em observância ao que art. 114 do Regimento Interno desta Assembleia 
Legislativa, a Proposição foi incluída na pauta para realização de 
emedas, entretanto, não houvera qualquer emenda por parte dos Par-
lamentares. 

Na sequência, com o prosseguimento da tramitação do feito, a 
Proposição aportou nesta Comissão de Constituição e Justiça, para, na 
forma do §1º do art. 51 do Regimento Interno desta Casa, emissão de 
manifestação acerca dos aspectos de constitucionalidade, legalidade 
e técnica legislativa, sendo a matéria distribuída para relatoria desta 
Subscritora.

É o que importa relatar.

FUNDAMENTAÇÃO.

Consoante visto alhures, o Projeto de Lei nº 23.725/2020 possui o 
fito de instituir o Programa de Assistência a Saúde Suplementar para 
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o 
chamado auxílio-saúde para os membros do Poder Judiciário.

Registre-se, desde logo, que, o presente Projeto de Lei foi aprovado 
pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia antes mesmo de 
ser encaminhado a esta Casa Legislativa, inclusive, por consequência, 
na ocasião estabeleceu-se as que as dotações orçamentárias correriam 
por parte do próprio Poder Judiciário.

Não por outra razão, o art. 3º do Projeto de Lei ora relatado estabelece 
que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
das dotações consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia”.

De outro lado, nobres pares, destaca-se-se que após autorização do 
Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça da Bahia, através 
da Resolução nº 09, de 26 de maio de 2021, que “Institui o Auxílio Saúde 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia”, regulamentou ad-
ministrativamente o pagamento do auxílio saúde para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário.

Significa dizer que o presente Projeto de Lei, apenas e tão somente 
positivará em Lei o auxílio saúde que já vem sendo pago aos membros 
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do Poder Judiciário desde a publicação da Resolução nº 09 de 26 de 
maio de 2021, do TJBA.

Registre-se que, atualmente, os servidores e magistrados aposentados 
do Poder Judiciário, justamente os que mais precisam, não estão 
percebendo a verba relativa ao auxílio saúde. Tal quadro decorre de 
mera pendência de legislação estadual, já que, para procedimentalizar 
o pagamento e os repasses devidos do Poder Judiciário para o Órgão 
Previdenciário do Estado da Bahia, faz-se necessária a publicação de 
Lei.

Em resumo, os servidores e magistrados ativos estão recebendo o 
auxílio saúde por regulamentação administrativa do TJBA, porém os 
aposentados não recebem porque dependem de regulamentação 
legislativa.

Acresça-se que, independentemente de tal questão, as despesas 
decorrentes da aplicação da lei continuam a correr à conta das dotações 
consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Ressalte-se que, até mesmo por determinação do Conselho Nacional 
de Justiça - a quem compete o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário -, o auxílio saúde já é pago em todo o 
território nacional, seja por meio de Resolução Administrativa dos 
Tribunais Pátrios, seja através de Lei devidamente aprovadas pelas 
Assembleias Legislativas.

Aliás, nesse aspecto, a Resolução nº 294 de 18/12/2019, do Conselho 
Nacional de Justiça foi clara ao determinar que “Os órgãos do 
Poder Judiciário deverão instituir programa de assistência à saúde 
suplementar para magistrados e servidores, observadas as diretrizes 
desta Resolução, a disponibilidade orçamentária, o planejamento 
estratégico de cada órgão, e os princípios da legalidade, da razoabilida-
de e da proporcionalidade.”

Com efeito, para além de salvaguardar o direito constitucional à saúde, 
insculpido no art. 196 da Constituição Federal, principalmente dos 
aposentados que são os que mais precisam, o presente Projeto de Lei 
objetiva atender a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Acrescente-se que eventual mora na instituição do auxílio saúde por 
meio de Lei, já que oriundo de determinação do CNJ, pode acarretar 
uma enxurrada de ações judiciais contra o Estado, principalmente por 
parte dos aposentação que teriam direito a perceber tal verba desde o 
ano de 2019 e até o presente momento não receberam.

Ademais, ressalte-se que “são reservadas aos Estados as competências 
que não lhes sejam vedadas pela Constituição” (art. § 1º, do Art. 25 
da Carta Magna), de modo que, diante da inexistência de qualquer 
matéria afeita à competência do Congresso Nacional no que tange à 
competência para legislar, inexistem óbices para aprovação do presente 
Projeto de Lei por parte desta Assembleia Legislativa.

Por fim, o conteúdo do presente Projeto de Lei não esbarra nas normas 
constantes no art. 77, da Constituição do Estado da Bahia, notadamente 
por não envolver dotação orçamentária do Poder Executivo, de modo 
a evidenciar a inexistência de óbices materiais e formais para a sua 
aprovação.

VOTO

Diante de todo o exposto, mormente considerando que se trata de 
questão afeita aos membros do Poder Judiciário da Bahia, decorrente, 
inclusive de determinação do Conselho Nacional de Justiça, bem como 
à luz da necessária salvaguarda do direito a saúde dos servidores 
e magistrados, especialmente dos aposentados, os infrafirmados 
emitem parecer favorável ao Projeto de Lei nº 23.725/2020, de autoria 
do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual possui o escopo de instituir 
“o Programa de Assistência a Saúde Suplementar para Magistrados 
e Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dá outras 
providências”.

É o voto.

Sala das Comissões, 29 de março de 2022.

VOTOS DOS SRS.(AS) DEPUTADOS(AS) AO PARECER:

PRESIDENTE: Marcelino Galo Lula.
A FAVOR: Fabíola Mansur (relatora), Jacó Lula da Silva, Ivana Bastos 
e Zé Raimundo Lula.

P A R E C E R 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, sobre o Projeto de Lei 
nº 24.264/2021, “Altera o artigo 3º da Lei no 12.365 de 30 de novembro 
de 2011 para incluir as quadrilhas juninas.

I - RELATÓRIO

O presente Parecer tem por objeto o Projeto de Lei nº 24.264/2021, de 
autoria do Ilustre Deputado Marcelino Galo. A proposta legislativa, sob 
exame, busca alteração da lei 12.365/2011, para incluir as quadrilhas 
juninas entre as expressões e os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade.

Neste sentido, como bem esclarece a Justificativa do Projeto, a 
quadrilha é uma dança tradicional das festas juninas que ocorrem no 
mês de junho em toda região nordeste e em especial na Bahia. Trata-se 
de apresentação artística cultural, uma espécie de dança coletiva, que 
conta com a participação de vários casais paramentados com roupas 
tradicionais. A dança é embalada ao som de músicas instrumentais 
típicas do nordeste brasileiro. A quadrilha junina é dirigida pela narração 
de uma pessoa (marcador), que faz brincadeiras e conduz os casais em 
cada momento.

Atualmente a quadrilha é o ponto alto das festas juninas brasileiras. 
Ocorrem, principalmente, em escolas, empresas, clubes e associações 
culturais. Os locais em que ocorrem são enfeitados com bandeirinhas 
e balões, símbolos típicos das festas juninas. Em suma, a inclusão das 
quadrilhas juninas nos incisos contidos no artigo 3º da Lei nº 12.365 
de 30 de novembro de 2011 é o reconhecimento da importância destra 
tradicional manifestação cultural do nosso povo.

Em face do exposto, submeto o parecer aos meus pares e opino pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 24.264/2021.

É o voto.

Sala das Comissões, 29 de março de 2022.

VOTOS DOS SRS.(AS) DEPUTADOS(AS) AO PARECER:

PRESIDENTE: Marcelino Galo Lula.
A FAVOR: Paulo Câmara (relator), Jacó Lula da Silva, Fabíola Mansur, 
Ivana Bastos e Zé Raimundo Lula.
<#E�G�B#643823#7#698340/>

SRH -  SUPERINTENDÊNCIA DE 
RECURSOS HUMANOS
ATOS ADMINISTRATIVOS -  SRH

<#E�G�B#643909#7#698437>

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições;

R E S O L V E:

ATO:
Nº. 14.554/2022 - Designar o servidor JOSÉ RAIMUNDO COSTA 
NETO, cadastro nº 926.143, para responder pela Coordenação de 
Movimentação de Pessoal, Símbolo FGC, no período de 21/03/2022 a 
09/04/2022, por afastamento do seu titular em regime de férias regula-
mentares do período aquisitivo 2020/2021.
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