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Aniversariantes  
Hoje: Helenilza Santos Farias (2ª Vara), 
Antonio Soares da Silva Neto (Turma 
Recursal) e Mauricio Gomes Bahia dos 
Santos (5ª Vara). Amanhã: Marcelo 
Tadeu Rocha Oliveira (Guanambi), Gi-
selle Belas de Oliveira Vieira (1ª Vara), 
Thais Ribeiro Santana Souza (NUCJU) 
e Claudeice Pereira  dos Santos (Ex-
press Clean). Parabéns!!!
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Está em estudo no Conselho Nacional 
de Justiça a criação de uma política de 
atenção à saúde de magistrados e servi-
dores do Poder Judiciário. O tema tam-
bém poderá nortear proposta de meta 
nacional a ser apresentada e discutida 
na Rede de Governança Colaborativa, na 
Comissão Permanente de Gestão Estra-
tégica, Estatística e Orçamento do CNJ 
e, se aprovada, com os presidentes dos 
tribunais no próximo Encontro Nacional 
do Poder Judiciário. 

Milhares de servidores e magistrados 
brasileiros não comparecem ao trabalho 
diariamente devido a problemas físicos 
ou psicológicos, relacionados ou não 
com o trabalho. "Magistrados e servido-
res são o cérebro e o coração da institui-
ção e, por isso, precisam estar no centro 
das nossas preocupações. Além disso, 
preocupa-nos os impactos dos afasta-
mentos por motivo de saúde nos custos 
e na qualidade dos serviços judiciários 
prestados à sociedade", avalia o coorde-
nador do grupo de trabalho responsável 
pelo estudo e apresentação de propos-

Conselho Nacional de Justiça debate 
saúde de magistrados e servidores

tas, conselheiro Rubens Curado. O gru-
po, instituído pela Portaria n. 43/2014, 
debateu, entre outros temas, a proposta 
de meta a ser apresentada no próximo 
Encontro Nacional do Poder Judiciário, a 
realização de evento nacional sobre saú-
de no Poder Judiciário, a elaboração de 
pesquisa nacional sobre as condições de 
saúde de magistrados e servidores, além 
de minuta de resolução sobre a política 
de atenção integral à saúde. 

O grupo de trabalho concluiu pela 
necessidade de uma proposta de reso-
lução que venha a estabelecer diretrizes 
para o desenvolvimento de um trabalho 
integrado e permanente dos tribunais 
brasileiros na área da saúde de magis-
trados e servidores. Na avaliação do 
grupo, existem poucas informações a 
respeito, exigindo um trabalho coorde-
nado e nacional de diagnóstico e moni-
toramento do problema, sem prejuízo do 
desenvolvimento de ações preventivas e 
assistenciais para impedir a intensifica-
ção do adoecimento físico e mental de 
magistrados e servidores. 

Censo - Os dados relativos ao tema 
saúde obtidos por meio do Censo do Po-
der Judiciário, publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em junho, foram 
apresentados em detalhes pela diretora 
técnica do Departamento de Pesquisas 
Judiciárias, Thamara Medeiros, que tam-
bém falou sobre a pesquisa que o Con-
selho Nacional de Justiça está desenvol-
vendo com magistrados para ampliar a 
compreensão sobre o trabalho na ma-
gistratura. "O objetivo é conhecer como 
o trabalho na magistratura impacta as-
pectos do cotidiano dos juizes, como sua 
saúde, desenvolvimento profissional e 
inserção social. 

Os resultados devem ser divulga-
dos em agosto", esclarece o juiz auxiliar 
da Presidência do Conselho Nacional de 
Justiça, Clenio Schulze, que está acompa-
nhando os trabalhos. O estudo é conduzi-
do pelo DPJ em parceria com a Fundação 
Vanzolini, uma instituição gerida por es-
pecialistas da Universidade de São Paulo. 

Fonte: CNJ

O Estrangeiro
           de Albert Camus

O Estrangeiro é considerado por to-
dos os críticos a obra mais importante 
de Albert Camus. Foi o romance res-
ponsável por o escritor receber o prê-
mio Nobel de literatura em 1957.

Obra-prima da literatura contempo-
rânea, o livro causou grande impacto 
pelo seu conteúdo existencialista. O 
Estrangeiro é uma narração do per-
sonagem Meursault, um homem que 
narra friamente sua vida, diante da 
realidade absurda que é a existência. 
A história é dividida em dois momen-
tos e  ao longo do livro o personagem 
mantém uma firme posição niilista.

A primeira parte é caracterizada 
pela a morte da mãe de Meursault, 
que ao relatar o enterro, age de forma 
imperturbável e indiferente, não mos-
trando sentimento para com os outros.

A segunda parte é baseada no tes-
temunho de Meursault durante sua 
prisão por ter matado friamente um 
árabe e sua visão sobre o julgamento 
em relação a seu crime. 

Mersault é o porta-voz do ateísmo 
contraditório de Camus que aceita que 
Deus é necessário mas, ao mesmo 
tempo, afirma que Deus não existe, 
sendo essa incoerência a síntese de 
seu pessimismo racionalista, face ao 
absurdo do mundo. 

Para o autor, o conceito de absurdo 
refere-se ao confronto da irracionalida-
de do mundo com o desejo de racio-
nalidade que se encontra no homem. 
Já a revolta vincula-se à busca incons-
ciente de uma moral.

Esses dois pilares podem ser reco-
nhecidos em “O Estrangeiro”, já que 
Mersault aceita a vida cercada pelo 
absurdo mas após seu julgamento, 
descobre a beleza da vida, modifican-
do sua postura e fazendo emergir de 
dentro de si a revolta.

Obrigatória

Leitura

Solicitação de 
bens permanentes

A SEPAT informa que durante o mês 
de julho está aberto o período de solici-
tação de bens permanentes de 2014. Os 
pedidos devem ser justificados e encami-
nhados à SEPAT, via e-mail ou ofício, até 
31/7. As unidades podem relacionar mó-
veis, equipamentos eletrônicos e de infor-
mática. A SEPAT pretende agilizar o pro-
cesso de compra, por isso, a solicitação 
deve ser enviada o mais breve possível.

TRF1 reduz valor da 
contribuição por faixa 
etária do Pro-Social

O presidente do TRF1 aprovou, ad 
referendum do Conselho Deliberativo do 
Pro-Social e do Conselho de Administra-
ção do Tribunal, redução do valor da ta-
bela de contribuição per capita, por faixa 
etária – em vigor desde o último dia 1º de 
julho –, anexa à exposição de motivos/Se-
cbe de 147/2014, apresentada pela Se-
cretaria de Bem-Estar Social (Secbe), com 
base no art. 57 da Resolução Presi/Secbe 
9, de 23 de abril de 2014, que aprovou 
o novo Regulamento Geral do Pro-Social.

 Para viabilizar a ação, foram ado-
tadas medidas de redução de despesas 
com recursos próprios do Pro-Social, 
como a exclusão de despesas como o 
Pro-Bem, a desoneração de alguns con-
tratos de mão-de-obra de assistência à 
saúde – que passarão à conta de recur-
sos do Orçamento Geral da União –, bem 
assim a previsão de aumento do valor per 
capita da ação orçamentária de Assistên-
cia à Saúde do Servidor Público – AMOS. 
A nova tabela com os valores de contri-
buição foi encaminhada aos e-mails de 
todos os servidores.


