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Aniversariantes
Hoje: Dorolimpia Sousa Novato (20ª 
Vara), Marcelle Von Sohsten da Silva 
(SECAD), Patrícia Corrêa de Carvalho 
(1ª Vara), Valneide Silva (NUCJU), Ro-
drigo Will Ribeiro (Irecê), Luciana Bar-
bosa (24ª Vara) e Larissa Vinhas Klein 
(NUCRE). Amanhã: Alex Schramm de 
Rocha, juiz federal da Subseção de 
Eunápolis, Elizabete Tereza Cardoso 
(NUCOD), João Carlos Mota (NUTEC), 
Teresinha de Jesus Ferreira (NUCJU), 
Allan Felipe Santiago (Vitória da Con-
quista) e Daniel Geraldo Teixeira (12ª 
Vara). Domingo: Rômulo de Souza Ba-
tista (9ª Vara), Laura de Assis Olivei-
ra (6ª Vara), Maria Aparecida Carva-
lho (NUCJU), Maria Bernadete Costa 
(Feira de Santana), Jorge Campodonio 
Falcão Elias (Jequié), Vitoria Souza 
Moura (NUCJU), Robson Tarsis Cos-
ta Silva Soares de Souza (Teixeira de 
Freitas), Rodrigo Pacheco Pinto (19ª 
Vara).  Segunda-feira: Plácido Rosa de 
Alencar (16ª Vara) e Jéssica Cajaiba 
Barbosa(Feira de Santana).
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Nasceu Heitor
Heitor, o segundo filho da  juíza federal 

Sandra Lopes Santos de Carvalho, da 23ª 
Vara, nasceu saudável no último dia 23/09 
no Hospital Aliança, com 3,30kg e já está 
em casa fazendo companhia à irmã Laura, 
de seis anos.Parabéns!

Reajuste do Judiciário: a verdade
Por Wagner Pimenta - ex-presidente do TST

“Na verdade, nem mais o termo reajus-
te se enquadra bem na situação. O que ora 
buscam os funcionários é, tecnicamente, 
mais uma recomposição salarial corres-
pondente à inflação no período de 2006 a 
2015. Já quase 10 anos de lutas para ter 
os proventos do Judiciário equiparados aos 
dos outros poderes, que realmente obtive-
ram reajustes periódicos. Eles têm a chave 
do cofre, o Judiciário, não. O Judiciário é 
um poder inerme, dependente quando se 
trata de matéria orçamentária.

A interferência do Executivo na delibe-
ração do Congresso Nacional, que trans-
formou em projeto de lei o texto que lhe 
enviou o Supremo Tribunal Federal, conce-
dendo o reajuste aos funcionários do Judi-
ciário, estremece o tripé em que se funda-
menta a democracia. É um poder tirando o 
poder dos outros dois.

Quando se afirma que o PLC 28 conce-
de aumentos que vão de 53% a 78,56%, 
é preciso que os números sejam examina-
dos com cautela. Os que atacam a medida 
se prendem à última cifra e fazem alarde. 
Para os que já tomaram partido contra o 

Judiciário, não interessaria mencionar um 
dado importante: o reajuste de 78,56% se 
aplicaria apenas aos que se iniciariam em 
uma carreira extinta (o nível A1 de auxi-
liar judiciário). Os 14 servidores — e nada 
mais que isso! — nela remanescentes não 
estão no início.

A média do reajuste é, portanto, da or-
dem de 53%. O gasto decorrente de sua 
execução não seria de R$ 25 bilhões, ou 
até mais, como propalam os artilheiros 
do Executivo e os inevitáveis palpiteiros. 
Para uma análise isenta, considere-se, 
primeiramente, que o Orçamento não é 
cumulativo. Então a divisão do gasto seria 
a seguinte: em 2015, R$ 1,5 bilhão; R$ 
5,3 bilhões em 2016; R$ 8,4 bilhões em 
2017 e R$ 10,5 bilhões em 2018, quan-
do o Plano seria integralmente implemen-
tado. Aí a espera já seria de 12 anos.

Já estava até passando da hora de dizer 
que o Judiciário é superavitário, ou seja, 
arrecada para os cofres públicos mais do 
que gasta. Em um dos planos que esbo-
çou — gorados como tantos outros —, a 
presidente até mencionou que se poderia 
meter a mão em R$ 24 bilhões de depó-
sitos judiciais.

E agora a presidente vetou o PLC 28 
e está jogando todos os dados para que o 
veto seja mantido. Numerosos parlamen-
tares, que antes votaram a favor do reajus-
te, foram “convencidos” a virar a casaca. 
Não se importam com os olhares que neles 
estão cravados, nem é preocupação deles 
que provoquem o condenável trancamento 
da pauta do Congresso. É a obediência ao 
farinha pouca, meu pirão primeiro.

A presidente quer agora fazer econo-
mia? Por que não pensaram nisso antes, 
ela e seu antecessor, quando jogaram 
nosso dinheiro pela janela, numa orgia de 
manicômio, inclusive mandando-o para 
outros títeres de ideologia igual à deles?

Hoje topei com algo interessante: um 
site de notícas, o Blasting News, que or-
çou em mais de R$ 138 bilhões por ano o 
desembolso do Planalto para impedir o re-
ajuste dos funcionários do Judiciário. E a 
economia, presidente? Ela nunca foi mui-
to boa para fazer contas. Mas o povo tão 
esfolado é que não pode pagar por tanto 
despautério. E funcionário é povo.”

Fonte: Correio Braziliense

CNJ discute a qualidade da Justiça 
e a saúde dos juízes e servidores

A qualidade dos serviços 
prestados pelo Poder Judiciá-
rio e a saúde de magistrados 
e servidores foram discutidos 
durante o "Colóquio sobre Saú-
de no Poder Judiciário", com 
o psicanalista e pesquisador 
francês Christophe Dejours. 
O evento, realizado pelo CNJ, 
em 16/9, teve como ponto de 
partida a pesquisa “Trabalhar 
na magistratura, construção da 
subjetividade, saúde e desen-
volvimento profissional”. 

A diretora técnica do DPJ, 
Thamara Medeiros, apresentou 
um resumo da pesquisa, que 
concluiu, por exemplo, que um dos maiores 
anseios dos magistrados brasileiros é con-
seguir transformar a vida coletiva por meio 
de suas decisões judiciais. Outra necessi-
dade dos magistrados destacada no estu-
do é a de cultivar uma boa imagem junto 
à sociedade e gozar de sua confiança. A 
pesquisa ainda abordou a competitividade 
que caracteriza a profissão e o consequen-
te isolamento em que estão mergulhados 
os juízes em seu cotidiano.

O psicanalista francês disse que ain-
da há muito a se fazer no Brasil, princi-
palmente em relação à gestão dos órgãos 
do Poder Judiciário. Para ele, é necessário 
ultrapassar o paradoxo que marca a lógica 
do trabalho. “As instituições possuem uma 
racionalidade estratégica, voltada para 
resultados e utilizam as pessoas como 
meio. Já os trabalhadores movem-se pela 
racionalidade subjetiva, de proteção de si 
e de sua saúde”, ponderou. Dejours acre-
dita que as organizações precisam conhe-
cer melhor as nuances do trabalho do juiz 

de modo a valorizá-lo e ao mesmo tempo 
prestar contas à sociedade. Ele concluiu 
que os juízes são um importante elo da ca-
deia produtiva, dificilmente substituíveis, 
cujo trabalho ainda é enigmático, pois se 
desconhece a verdadeira prática realizada 
pelos juízes, que habilidades lhes são exi-
gidas e como prepará-los para o ofício.

O conselheiro Gustavo Tadeu Alkmin 
observou ter chegado o momento de o Ju-
diciário passar a discutir outros aspectos 
igualmente importantes, além da produ-
tividade. “O primeiro é a qualidade da 
prestação jurisdicional e o segundo é a 
questão da saúde dos magistrados e dos 
servidores envolvidos nesse processo”. 
Ele destacou que a pressão por produti-
vidade tem sido associada a muitos casos 
de doenças entre magistrados e servido-
res, sobretudo enfermidades de ordem 
emocional. “Nós temos o lançamento do 
Justiça em Números, que é um trabalho 
hercúleo, mas nós temos que humanizar 
esses números e trabalhar isso em favor 

da saúde do juiz, até porque, em 
última análise, isso implicará, 
necessariamente, na melhoria da 
qualidade da prestação jurisdi-
cional”.

Contradição – Já o conselheiro 
Carlos Eduardo Dias disse haver 
uma contradição entre a atuação 
dos magistrados no julgamento de 
processos, em que garantem direi-
tos, e a realidade verificada den-
tro do próprio Judiciário, no qual, 
segundo ele, as condições de tra-
balho nem sempre são adequadas. 
“Precisamos valorizar o trabalho 
humano, enquanto elemento de 
dignificação social, de transfor-

mação de um ser social, e nós não vemos, 
muitas vezes, isso acontecendo dentro do 
Judiciário”, avaliou.

Para o conselheiro Arnaldo Hossepian, 
“a questão da saúde do magistrado e de 
todo servidor público, sem dúvida nenhu-
ma, tem de ser uma preocupação”. Ele 
acrescentou ser fundamental para o bem-
-estar do juiz resolver a demanda em tem-
po razoável, com qualidade e, ao mesmo 
tempo, perceber que a sociedade confia no 
Judiciário e o vê como “seu último refúgio, 
sua última esperança”.

Todos os conselheiros concordaram 
com a necessidade de o Poder Judiciário, 
sob a coordenação do CNJ, buscar um mo-
delo de gestão que, ao mesmo tempo, qua-
lifique a prestação jurisdicional e garanta 
adequadas condições de trabalho para 
magistrados e servidores. Nesse sentido, 
avaliaram como fundamental a publicação 
da resolução do CNJ que cria Política de 
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 
Servidores do Poder Judiciário. 

Participe da Primeira 
Região em Revista 

Os servidores que desejarem participar 
da Seção “Ponto de Vista”, sempre a últi-
ma página da publicação Primeira Ediçao 
em Revista, do TRF1, pode encaminar 
textos próprios sobre quaisquer temas que 
lhes despertem interesse, sejam de ordem 
profissional ou pessoal.  


