
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

Na edição de ontem do JFH inicia-
mos uma série sobre 10 formas de evitar 
o estresse no trabalho. Veja, hoje, algu-
mas delas:

1 - Identifique o que está provocan-
do o estresse para que a atitude mais 
correta seja tomada. O problema pode 
ser você, então procure avaliar se você 
está se sobrecarregando porque não de-
lega funções, cobra demais de si mes-
mo, leva o perfeccionismo ao extremo ou 
por outro motivo. No entanto, pode ser 
que as próprias características do traba-
lho (pressão, risco de vida e prazos aper-
tados, por exemplo) acarretem estresse. 
Finalmente, o ambiente de trabalho, 
construído pelos funcionários e pelas re-
lações entre eles, pode ser o culpado.

2 - Atenção aos sinais emitidos 
pelo  seu corpo. Os problemas clínicos 
associados ao estresse que costumam 
aparecer primeiro são cansaço e desâ-
nimo desproporcionais, fadiga constan-
te, dificuldades de concentração, pro-
blemas de memória, comportamento 
explosivos e irritabilidade. Além deles, 
sintomas comuns quando o nível de 
estress profissional é grande incluem 
depressão, transtornos de ansiedade, 
hipertensão, compulsão alimentar, au-
mento de peso, gastrite e outras altera-
ções gastrointestinais.

Nas próximas edições, saiba outras 
formas de evitar o estresse no trabalho.

Aniversariantes
Hoje: Andrea Souza Barreto, diretora 
de Secretaria da Subseção de Juazei-
ro, Catia Virginia Silva Gonçalves Varjão 
(7ª Vara), Bárbara Silva Santos (Vitória 
da Conquista), Tereza Cristina Gonçal-
ves (Feira de Santana) e Elizete Mon-
teiro (Delta).
Amanhã: Antônio Walker Silva Matos 
(NUASG), Karla Cristina Ferreira (Cam-
po Formoso), Maria das Graças dos 
Santos Oliveira (NUCRE), Valdiva Ma-
ria Pinheiro Feijão (5ª Vara), Lucigleide 
Neves de Souza (Teixeira de Freitas) e 
Odete Farias (Delta).
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

A aprovação de candidatos em concur-
so público para cadastro de reserva  tem 
direito à nomeação se, dentro do prazo de 
validade do concurso, surgirem vagas para 
o cargo disputado. O entendimento foi fixa-
do pela 2ª Turma do STJ.

O relator, ministro Mauro Campbell, 
afirmou que o candidato reserva tem direi-
to de ser nomeado independentemente dos 
motivos pelos quais as novas vagas foram 
abertas: seja em razão da criação de novos 
cargos por lei, seja em virtude de vacância 
decorrente de exoneração, demissão, apo-
sentadoria, posse em outro cargo ou morte. 
O voto do relator foi seguido por unanimi-
dade pela 2ª Turma.

Fortalecimento da Justiça 
aumenta sua visibilidade

Por Marcos de Vasconcelos

A exposição do STF na imprensa cresceu 
116% em 2012, quando comparado ao 
ano anterior. Levantamento encomendado 
pelo próprio tribunal aponta que nos prin-
cipais jornais, revistas, sites e blogs, o STF 
teve 170 mil menções. A alta visibilidade 
da corte pode ser verificada no buscador 
Google Notícias, que, em 0,18 segundos, 
encontra cerca de 12 mil citações de “Su-
premo Tribunal Federal” entre publicações 
recentes.

O julgamento da Ação Penal 470, o 
processo do mensalão, recebe os créditos 
pelo “pico de audiência” do Supremo, ten-
do o número de citações na imprensa, no 
período das sessões de julgamento, cres-
cido de 33.963 (em 2011) para 91.839. 
Deixando de lado o poder de gerar audi-
ência de um escândalo político, é um fato 
que o tribunal vem se preparando para ser 
mais popular e, até mesmo, buscando essa 
visibilidade nos últimos tempos.

Um dos exemplos dessa busca por po-
pularidade é a TV Justiça, criada em 2002. 

inclusive, de críticas, por conta de estar 
desgastando a imagem das cortes.

A exposição, favorável ou não ao Judici-
ário brasileiro ou a seus membros, mostra 
que caiu por terra o ditado de que “decisão 
judicial não se discute”. As decisões, ao 
entrar na pauta dos noticiários, chegaram 
às casas dos brasileiros e tornaram-se as-
sunto em almoços em família, assim como 
o Direito e seus atores. O assunto gera in-
teresse e o ciclo se completa, com a im-
prensa buscando mais informações sobre 
a Justiça e o Direito, para saciar a sede de 
seu público. 

[...] O aumento da visibilidade pode 
ser creditado ao aumento do poder real do 
Judiciário. Desde o restabelecimento do 
Estado Democrático de Direito, com o fim 
da ditadura militar, em 1985, e, principal-
mente, após a promulgação da Constitui-
ção de 1988. O Judiciário passou a gover-
nar o país, lado a lado (às vezes acima) do 
Executivo e do Legislativo, decidindo sobre 
aplicação das leis e a validade delas. 

Fonte: Consultor Jurídico

A ideia principal do canal pode ser a trans-
parência, mas é certo que ela serve tam-
bém para criar uma imagem do Judiciário 
perante a sociedade, ou aproximar a ima-
gem que as pessoas têm da Justiça com 
o que de fato acontece nos tribunais. A 
transmissão de julgamentos ao vivo é alvo, 

Margem da Palavra
A Viagem (Confissões de uma mãe) 

Por Cláudio Henrique (Biblioteca)*
Hoje desperto de uma noite em que sequer dormi. O sol nasce 

e todas as mães rezam por seus filhos, algumas choram ausências, 
outras choram com presenças tão doídas.

Todas as mães amam seus filhos: vivos ou mortos, heróis ou bandidos ou simples-
mente filhos.

O inesperado chega como um leão que se esconde na relva e arrebata sua presa 
com a tranqüilidade e a ferocidade próprias da lei natureza- mãe ou madrasta?

O sangue que jaz inerte nas veias, um dia fluiu e alimentou tantas esperanças, 
tantos sonhos; manchou os noticiários; inundou as salas e turvou-nos as lágrimas.

As mães gritam e chegam aos céus, não por seus gritos, mas sim pelos seus cora-
ções, talvez tenham aquelas senhas secretas que acessam o coração de Deus.

Fico a imaginar esta viagem, esta paisagem, essa luz. Fico a imaginar este peito nu, 
cheio de leite que nutre e aconchega. Fico a imaginar este novo encontro, este passeio 
pelos bosques floridos das lembranças, do carinho, do toque e também dos espinhos 
que a todo custo procurei afastar de ti, como se eu pudesse te proteger de tudo.

* Mensagem escrita para a colega Elizabete Oliveira de Almeida e família em 8/1/2013 um 
dia após a perda de seu filho, Alysson, prematuramente, aos 35 anos de idade.

Aprovado para cadastro de reserva
tem direito  a nomeação

Segundo o ministro, “a classificação e 
aprovação do candidato, ainda que fora 
do número mínimo de vagas previstas no 
edital do concurso, confere-lhe o direito 
subjetivo à nomeação para o respectivo 
cargo se, durante o prazo de validade do 
concurso, houver o surgimento de novas 
vagas, desde que aprovado dentro do nú-
mero máximo de vagas abertas”.

A candidata aprovada para cadastro 
reserva recorreu ao STJ contra decisão do 
Tribunal de Justiça do Acre que entendeu 
que a nomeação dos candidatos aprovados 
em cadastro de reserva estaria adstrita ao 
poder discricionário da Administração Pú-
blica. Na prática, a decisão fixava que os 

aprovados em cadastro reserva têm mera 
expectativa de direito. O STJ entendeu 
que os candidatos têm o direito subjetivo 
à nomeação.

De acordo com o relator, o administra-
dor público é obrigado a observar as regras 
da Lei de Responsabilidade Fiscal para 
a criação e provimento de novos cargos. 
Precisa, assim, demonstrar o suporte or-
çamentário e financeiro necessário para o 
custeio dos cargos. Logo, não pode o gestor 
público alegar que o candidato aprovado e 
classificado dentro do chamado cadastro 
de reserva não tem direito à nomeação se 
as vagas decorrentes da criação legal de 
cargos novos ou vacância ocorrem no pra-
zo do concurso ao qual se habilitou e foi 
aprovado. A exceção à regra se dá no caso 
de o custeio com a folha de pagamentos 
alcançar os limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.


