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CNJ deve editar resolução sobre 
atenção à saúde nos tribunais

O Conselho Nacional de Justiça editará uma Re-
solução para orientar os tribunais a adotarem o mo-
delo de autogestão na assistência à saúde de ma-
gistrados e servidores. Esse modelo foi considerado 
economicamente mais viável pelo fato de ser mantido 
pelos próprios beneficiários e, dessa forma, evitar a 
intermediação das operadoras de planos de saúde 
tradicionais. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor 
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Magistra-
dos e Servidores do Poder Judiciário

O comitê, criado pelo CNJ, tem como principal 
atribuição auxiliar na coordenação da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistra-
dos e Servidores do Poder Judiciário, instituída pela Resolução n. 207/2015, do CNJ e 
é encarregado de orientar e monitorar a execução de ações que promovam um ambiente 
de trabalho seguro e saudável no Judiciário e auxiliar os tribunais em relação aos padrões 
mínimos de cobertura de planos de saúde e auxílio saúde dos servidores e magistrados.

CCJ aprova PEC sobre 
mandato de dez anos 
para ministros do STF
A Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado aprovou a PEC que 
modifica a forma de escolha dos ministros 
do STF e estabelece mandato de dez anos.

Pela proposta, os ministros da suprema 
corte continuariam a ser escolhidos pelo 
presidente da República, porém a partir de 
uma lista tríplice que lhe será entregue até 
um mês após o surgimento da vaga. 

Essa escolha ficaria a cargo dos presi-
dentes do STF, STJ, TST, STM, TCU e do 
Conselho Federal da OAB, além do procu-
rador-geral da República.

A proposta mantém algumas das exi-
gências para a função — ter mais de 35 e 
menos de 65 anos de idade, notável saber 
jurídico e reputação ilibada —, mas acres-
centa a necessidade de comprovação de, 
pelo menos, 15 anos de atividade jurídica.

O presidente da República teria um mês 
para escolher um dos três nomes e infor-
má-lo ao presidente do Senado. O escolhi-
do poderá tomar posse se for aprovado pela 
maioria absoluta da Casa e terá um man-
dato de, no máximo, dez anos, sendo ve-
dada a recondução, sendo inelegíveis para 
qualquer mandato eletivo até cinco anos 
após o fim de seus mandatos no Supremo.

Para o senador Antonio Anastasia, a 
mudança na forma de indicação dos minis-
tros do STF é adequada mas sugeriu excluir 
o presidente do TCU do colegiado respon-
sável pela lista tríplice e em seu lugar suge-
riu incluir o presidente do TSE.

O direito à percepção da pensão por 
morte cessa quando o filho do beneficiá-
rio falecido completa 21 anos de idade, 
independentemente de sua condição de 
estudante universitário. Com esse entendi-
mento, a Primeira Câmara Previdenciária 
da Bahia confirmou sentença que negou o 
pedido da parte autora, estudante univer-
sitária, de manutenção do pagamento de 
pensão previdenciária até os 24 anos de 
idade.

Ao analisar a questão, o relator convo-
cado, juiz federal Pedro Braga Filho, salien-
tou que a Lei nº 8.213/91 é clara ao prever 
a extinção da pensão devida ao filho me-

Câmara Previdenciária baiana 
mantém sentença que negou 
a filho com mais de 21 anos 
direito a pensão por morte

nor pela sua emancipação ou quando ele 
completar 21 anos de idade, salvo se for 
inválido, o que não é a hipótese.

O magistrado citou jurisprudência do 
STJ no sentido de que “a hipótese legal não 
contempla prorrogação para o caso de es-
tudante universitário que precise da verba 
previdenciária para custear seus estudos”. 
Nesse sentido, “é descabido o pedido de 
restabelecimento do benefício de pensão 
por morte em favor da parte autora, uma 
vez que inexistentes pressupostos legais 
para a sua implantação”, afirmou o relator.

Fonte: TRF1

Judiciário sofre severo corte no orçamento.  
Administração busca reduzir gastos

O grande desafio que o Judiciário en-
frentará nos próximos meses será se adap-
tar ao desafio de adequar a prestação 
juriscicional aos severíssimos cortes orça-
mentários.

A crise econômica que o país atravessa 
repercutiu profundamente no orçamento do 
Poder Judiciário. 

Os cinco tribunais regionais federais 
sofreram um corte de R$ 445 milhões no 
orçamento estimado pelo Conselho da Jus-
tiça Federal para 2016. O TRF1 já decidiu 
que não irá mais contratar estagiários a 
partir de março e há Tribunais do Traba-
lho pelo país inteiro reduzindo o tempo de 
atendimento por contenção de despesas.

Todos os gestores terão que usar o má-
ximo de criatividade na hora de lidar com o 
pagamento de pessoal e gastos de adminis-
tração e na Seção Judiciária da Bahia não 
será diferente. 

O diretor do Foro, juiz 
federal Iran Esmeraldo Lei-
te tem realizado seguidas 
reuniões de trabalho, sis-
tematicamente buscando 
reunir sugestões de todos 
os Núcleos Administrati-
vos para a transição menos 
traumática possível para o 
período que se avizinha, 
que já exige o máximo de 
cortes nos gastos.

LUZES NAS ÁREAS COMUNS - Alguns 
reflexos dessas contenções já podem ser 
sentidos. Há algumas semanas, as luzes 
das áreas comuns dos prédios são manti-
das apagadas durante grande parte do dia 
como forma de economizar na conta de 
energia elétrica. Apenas as áreas comuns 
sem luz natural continuarão iluminadas por 
lâmpadas elétricas.

AR CONDICIONADO E ELEVADORES-  
Os aparelhos de ar condicionado também 
têm sido desligados mais cedo e os eleva-
dores não funcionarão mais nos fins de se-
mana. O Fórum Teixeira de Freitas, o Anexo 
e o prédio dos JEFs já estão com um núme-
ro menor de elevadores funcionando.   

RECUPERAÇÃO DE CAPACITOR - A 
Engenharia estará em breve recuperando o 
capacitor de energia elétrica, o que ajudará 
a reduzir os custos da eletricidade em cerca 
de R$ 2 mil por mês.

ANÁLISE DAS CONTAS DE LUZ - Ou-
tro grande esforço que o NUASG está fa-
zendo é no sentido da reanálise das contas 
de energia elétrica para tentar reduzir os 
gastos nos horários de pico.

AVALIZAÇÃO DO IMPACTOS DA INS-
TALAÇÃO DE BRISES - Recentemente, a 
Administração instalou novos brises em to-
das as janelas dos prédios com o objetivo 
de reduzir o aquecimento pela luz direta do 
sol e assim minimizar o uso do ar condicio-
nado. Entretanto, a avaliação de tal redu-
ção está comprometida pelo aumento do 
trabalho nos finais de semana por conta da 
compensação dos dias de greve. Se os bri-
ses, de fato, causaram redução do custo do 
ar condicionado, por outro lado o trabalho 
extraordinário elevou esse mesmo gasto.

O NUASG está realizando um levanta-
mente do número de servidores que tem 
acessado os prédios nos finais de semana.

CONTAS DAS SUBSEÇÕES - Diversas 
Subseções Judiciárias já têm reduzido seus 
gastos, adaptando-se à nova realidade. Ou-
tras estão seguindo a mesma tendência.

ASSINATURA DE JORNAIS - Há a ava-
liação de que tais assinaturas deverão ser 
canceladas tão logo vençam os prazos das 
atuais assinaturas.

AJUSTES NAS IMPRESSORAS - O 
NUTEC já está implantando diversas mu-
danças para reduzir o gasto de papel e 
tonner. Será configurada uma impressora 
para cada três micros com programação 
para impressão dos dois lados do papel 
e em modo rascunho, além de sugestões 
de redução do número de impressoras por 
unidade.

INSTALAÇÃO DE SENSORES DE 
PRESENÇA - Também com objetivo de 
reduzir gasto de energia serão instalados 
novos sensores de presença.

Em breve informamemos mais ações 
que serão tomadas.


