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son Pereira de Oliveira (1ª Vara). 
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Dez passos para 
parar de fumar (4)

9 - Fazer tratamento médico - Ta-
bagismo não é um hábito, é uma do-
ença, e precisa ser tratado como tal. 
Parar de fumar por conta própria pode 
ser difícil por causa dos sintomas liga-
dos à abstinência da nicotina. O tra-
tamento feito com medicamentos que 
atuam nos receptores de nicotina ou 
nos neurotransmissores estimulados 
pela substância, como a dopamina, 
ajuda a atenuar os sintomas. Primeiro, 
tenta-se o tratamento usando apenas 
um tipo de remédio. Se após duas ou 
três semanas a pessoa não melhorar e 
os sintomas persistirem, pode-se com-
binar duas drogas, o que geralmente 
garante bons resultados.

10 - Usar adesivos ou mascar go-
mas de nicotina - Ao contrário dos 
tratamentos com remédios que atuam 
no cérebro, para fazer uso de adesivos 
ou gomas com nicotina não é neces-
sário acompanhamento médico – bas-
ta seguir as instruções da bula. Esse 
tipo de produto oferece ao usuário 
uma pequena dose de nicotina, que 
ajuda a impedir as crises de abstinên-
cia. Os adesivos e gomas de nicotina 
só são recomendados para aqueles 
que fumam menos de vinte cigarros 
por dia: caso contrário, seria preciso 
usar uma quantidade muito grande 
do produto para surtir efeito, além do 
gasto financeiro também ser alto.

UniCorp abre inscrição 
para três novos cursos

Estão abertas as pré-inscrições para três cursos virtuais da UniCorp: 

1- Decifrando o Planejamento Estratégico – Turma para a área de TI - Modalidade 
virtual com cômputo de 30 horas gerenciais. A SEDER deve enviar indicação dos parti-
cipantes até 10/07.  A realização será de 06/08 a 12/09 Há cinco vagas para a Bahia

2- Direito Ambiental II - Política e Gestão Ambiental - 20 horas na modalidade virtual 
com tutoria. As pré-inscrições serão pelo portal do TRF1 entre  18/06 a 30/06. O período 
de realização é de 06/08 a 10/09. Há cinco vagas para a Seção Judiciária da Bahia

3- Formação de Tutores - Gerenciamento de Projetos - 20 horas na modalidade vir-
tual com tutoria para candidatos a atuar como tutores do curso “Gerenciamento de Pro-
jetos” Só serão deferidas as inscrições do servidor pré-inscrito que, comprovadamente 
tiver capacitação em Docência/Tutoria On-line; e possua graduação ou pós-graduação ou 
experiência profissional correlata ao tema do curso. Pré-inscrições pelo portal do TRF1  de 
18/06 a 30/06. O período de realização é de  06/08 a 29/08.Há duas vagas para a Bahia.

Não será permitida a inscrição em mais de um curso simultaneamente. Está vedada 
a participação de servidores de férias ou usufruindo alguma licença em período coin-
cidente com a realização do curso. O servidor que desistir de participar de evento de 
capacitação, sem justificativa junto aos Recursos Humanos ou sem a  apresentação de 
atestado médico homologado, terá vedada a participação em outro evento por um ano.

CNJ começa a analisar Resolução sobre 
distribuição de servidores entre 1º e 2º grau
O Conselho Nacional de Justiça come-

çou a julgar, no dia 16/6, a proposta de 
Resolução que tem o objetivo de estabe-
lecer diretrizes e definir parâmetros para 
a distribuição de servidores de cargos em 
comissão e de funções de confiança nos 
órgãos do Poder Judiciário de primeiro e 
segundo grau.

A proposta de Resolução foi apresenta-
da pelo conselheiro Rubens Curado e teve 
voto favorável de outros sete conselheiros: 
Saulo Casali, Paulo Teixeira, Luiza Frischei-
sen, Gilberto Valente e Gisela Gondin, além 
do Corregedor Nacional de Justiça, minis-
tro Francisco Falcão, e do presidente do 
CNJ, ministro Joaquim Barbosa.

A deliberação, porém, foi suspensa em 
razão do pedido de vista conjunta dos conse-
lheiros Deborah Ciocci e Guilherme Calmon.

A proposta que foi ao Plenário do CNJ 
teve origem no Grupo de Trabalho (GT) 
criado pelo presidente do CNJ, ministro 
Joaquim Barbosa, por meio da Portaria 
n. 155, de 6 de setembro de 2013, com 
o objetivo de elaborar estudos e formular 
propostas para implementação de política 
nacional voltada à priorização do primeiro 
grau de jurisdição dos tribunais brasileiros.

De acordo com o conselheiro Rubens 
Curado, a proposta de Resolução define 
parâmetros para cumprimento de uma das 

linhas de atuação estabelecidas pela Reso-
lução CNJ n. 194, que instituiu a Política 
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição, assim como à diretriz estraté-
gica aprovada no VII Encontro Nacional 
do Judiciário e da Meta Nacional n. 3 de 
2014. "Em síntese, a proposta busca in-
centivar que os recursos organizacionais 
sejam utilizados equitativamente em to-
das as unidades da instituição e com mo-
bilidade suficiente para atender às neces-
sidades temporárias ou excepcionais dos 
serviços judiciários, como pressupostos do 
princípio constitucional da eficiência da 
administração", afirma o voto apresentado 
pelo relator. 

A magistratura brasileira é composta 
majoritariamente por homens. Segundo os 
números preliminares do Censo dos Magis-
trados, feito pelo CNJ, 64% dos magistra-
dos são do sexo masculino. Eles chegam a 
representar 82% dos ministros dos tribu-
nais superiores. 

A maioria da magistratura é casada ou 
está em união estável (80%) e tem filhos 
(76%). A idade média de juízes, desembar-
gadores e ministros é de 45 anos. Na Justi-
ça Federal estão os juízes mais jovens, com 
42 anos, em média. Em geral, a carreira 
dos magistrados começa aos 31,6 anos de 
idade, enquanto a das magistradas começa 
aos 30,7 anos.

Em 84,5% dos casos os magistrados se 
declaram brancos. Apenas 14% se consi-
deram pardos, 1,4%, pretos e 0,1%, in-
dígenas. Segundo o censo, há apenas 91 
deficientes no universo da magistratura, es-
timado em pouco mais de 17 mil pessoas.

A jornada de trabalho diária dos juízes 
é, em média, de 9h e 18min. Os juízes 
substitutos têm a maior carga horária, com 
9h e 37 min. Além do trabalho jurisdicio-

Mesmo prescrita, 
punição deve constar 

em ficha funcional
O TRF1 entendeu que os princípios da 

moralidade e da publicidade impedem re-
tirar de registros funcionais de servidores 
anotações de advertências impostas em 
Processo Administrativo Disciplinar, mes-
mo após prescrita a falta funcional. 

A decisão suspendeu outra de 1ª ins-
tância, que restringia informação nos re-
gistros apenas para comunicar extinção da 
punibilidade pela prescrição, sem menção 
ao ato praticado.

Um servidor conseguira, na 22ª Vara do 
DF, a retirada da falta de suas anotações 
funcionais, para que constasse apenas a 
prescrição da penalidade. Contra esta deci-
são, a Procuradoria-Regional da União ex-
plicou que o autor fora condenado à pena 
de advertência, não aplicada por prescrição 
no curso do processo.

Os advogados da União esclareceram 
que foi determinado o registro da falta fun-
cional de acordo com o art. 170 da Lei 
8.112/1990 e a jurisprudência dos tribu-
nais. Pela norma, após extinta a punibilida-
de pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assenta-
mentos individuais do servidor.

Segundo a PRU-1, a interpretação foge 
ao que prevê a norma, baseada nos prin-
cípios da moralidade e da publicidade. De 
acordo com a AGU, “é do interesse públi-
co, tanto primário quanto secundário, que 
constem informações sobre ilícitos admi-
nistrativos perpetrados por seus servido-
res, ainda que deles não se possa extrair 
qualquer efeito punitivo”.

Diante dos argumentos da AGU, o TRF-
1 deu provimento ao pedido dos advoga-
dos, cassando a decisão liminar proferida e 
mantendo na anotação funcional do servi-
dor a penalidade de advertência.

“O artigo 170 da Lei 8.112/90 tem por 
escopo garantir a moralidade na Adminis-
tração nos casos em que, não obstante a 
apuração dos fatos e da comprovação da 
autoria, o servidor não tenha sido punido 
tão somente pela ocorrência da prescri-
ção”, apontou a decisão. 

Pesquisa mostra que homens são 
maioria na magistratura brasileira

nal, 14% dos magistrados também reali-
zam atividades docentes – 63% possuem 
pós-graduação.

O estudo completo está no site do CNJ 
e será disponibilizado aos tribunais e as-
sociações de classe. Esse trabalho tende a 
melhorar a prestação jurisdicional e a iden-
tificar a magistratura brasileira

O objetivo do estudo foi identificar o 
perfil da magistratura brasileira, razão pela 
qual o questionário consultou os magistra-
dos brasileiros sobre informações pessoais e 
profissionais. Dos 16.812 magistrados em 
atividade no país, 10.796 (64%) responde-
ram ao questionário eletrônico proposto pelo 
CNJ entre 4/11 e 20/12 de 2013. 


