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Grupo de trabalho do CNJ irá elaborar 
estudos e apresentar propostas relativas à 
saúde no Judiciário proporá uma política 
nacional e permanente para a promoção 
da saúde física e emocional dos 350 mil 
magistrados e servidores do Judiciário. A 
intenção é colocar o tema como pauta do 
dia a dia do Judiciário.

A iniciativa do CNJ partiu de informa-
ções dos tribunais de que teria aumentado 
a incidência de doenças físicas e emocio-
nais relacionadas com o ambiente e as 
condições do trabalho. O resultado é o 
afastamento temporário do trabalho e, até 
mesmo, aposentadorias por invalidez.

Processo eletrônico e saúde - Um dos 
objetivos do grupo é conhecer os impac-
tos do processo eletrônico na saúde para 
buscar a harmonização entre virtualização 

CNJ discute política nacional para 
saúde de magistrados e servidores

A Seção de Cálculos Judiciais (SECAJ) 
da Seção Judiciária da Bahia é subordina-
da ao Núcleo Judiciário (NUCJU) e com-
porta os Setores de Cálculos e Liquidações, 
Controle e Arrecadação e Custas Judiciais. 

A SECAJ é composta por servidores: 
Marcos Rocha (supervisor), Jefferson de 
Oliveira, Edmar Cardoso, Ana Cristina 
Garcia, Jorge Antonio Reis e Carla Maria 
Soares e é sua função principal elaborar 
cálculos judiciais nas áreas previdenciária, 
tributária, cível, agrária, financeira, traba-
lhista (servidores público), FGTS e gratifi-
cações, entre outros.

Esses servidores trabalham com pro-
cessos oriundos das Varas Cíveis, JEFs, 
Turmas Recursais e grande parte das Sub-
seções da Seção Judiciária da Bahia e sua 
principal ferramenta para a elaboração dos 
cálculos é o Sistema Nacional de Cálcu-
los Judiciais (SNCJ). Além disso, prestam 
esclarecimentos sobre impugnações refe-
rentes aos cálculos da Seção às partes in-
teressadas e aos magistrados, bem como 
informam às partes e advogados sobre re-
colhimento de custas judiciais. 

Em 2013, a SECAJ, recebeu 18.128 
processos que, somados ao 480 que eram 
saldo do ano anterior,  totalizou 18.608 
processos para elaboração de cálculos ou 
informações, aumentando em mais de 28% 
a quantidade de processos em relação aos 
recebidos em 2012 (14.425 processos). 

Ainda no ano passado, foram devolvidos 
às diversas varas um total de 17.174 pro-
cessos, restando ainda, no final do ano, um 
saldo residual de 1.434 processos. Nesse 
cenário, muitos processos permaneciam 
pendentes na SECAJ por aproximadamen-
te 60 dias, e, em alguns casos, de acordo 
com a complexidade, eles permaneciam na 
Seção por até 150 dias.

Após várias reuniões internas, reuniões 
com a Direção do NUCJU e Direção do Foro, 
nas quais foi dado amplo conhecimento da 

real situação em que se encontrava a SE-
CAJ — inclusive sobre quantitativo de ser-
vidores, infraestrutura e o crescente número 
de processos recebidos ano a ano —, foram 
tomadas pela DIREF algumas medidas mui-
to importantes para a mudança do quadro 
vivido em 2013. Entre essas medidas estão:

A Portaria n. 202/2013 trouxe, entre 
outras providências, a exigência do preen-
chimento do Formulário com Parâmetros 
de Cálculos, melhorando a qualidade dos 
processos recebidos pela SECAJ e reduzin-
do o tempo de análise dos processos e, por 
conseguinte na elaboração dos cálculos; 

Promessa de novos servidores a fim 
de dividir em áreas de especialidade: 
A primeira servidora já se encontra em 
fase de treinamento e o segundo se en-
contra com prenúncio de chegada para 
os próximos dias;

Substituição de micros antigos por 
equipamentos mais modernos; 

Aumento do quadro de terceirizados 
passando de 11 para 16. A contratação 
desses novos terceirizados foi fundamen-
tal para a redução do estoque de proces-
sos para cálculos.

Neste novo cenário, em 2014 o tempo 
médio de permanência dos processos na 
Seção de Cálculos Judiciais caiu para no 
máximo 20 dias. Esse quadro também é 
resultante dos treinamentos promovidos 
pela SECAJ às varas e juizados da Se-
ção Judiciária da Bahia e Subseções, que 
intensificaram a realização de cálculos 
nas suas unidades dos processos mais 
simples, remetendo à SECAJ aqueles 
processos com cálculos que demandem 
mais tempo e com grau de complexidade 
maior. Além disso, a rotina de reuniões 
mensais com os servidores, terceirizados 
e estagiários a fim de expor os proble-
mas e as possíveis soluções para superar 
as dificuldades, resultou em mais com-
promisso, dedicação, responsabilidade e 
motivação da equipe. 

Por fim, o supervisor da Seção de Cál-
culos Judiciais destaca e agradece a dedi-
cação e empenho de todos os estagiários, 
terceirizados e servidores da Seção, o apoio 
das varas e juizados por entender a neces-
sidade das mudanças, sobretudo o preen-
chimento do formulário com os parâmetros 
de cálculos, bem como o apoio da Direção 
do NUCJU e Direção do Foro pelas mudan-
ças solicitadas e atendidas.

Seção de Cálculos Judiciais reduz 
tempo para entrega de cálculos 

após medidas adotadas pela DIREF 
Supervisor da SECAJ, Marcos Rocha (de camisa 
clara) com servidores e terceirizados da seção  
que reduziu em 2/3 o tempo de entrega de 
cálculos após medidas adotadas pela DIREF 

do trabalho e saúde física e mental. “O 
processo eletrônico resolve velhos proble-
mas do processo de papel, mas traz novos 
desafios; então é importante a discussão 
sobre as alternativas e as melhores formas 
de conduzir nosso trabalho, de modo a que 
possamos viver e trabalhar com saúde”, 
declarou o desembargador do TRF4 Cân-
dido Leal Junior, que tem estudado o tema.

Para o conselheiro Rubens Curado, pro-
dutividade e saúde não são pontos confli-
tantes. "As pessoas são o principal patri-
mônio da instituição e precisam estar no 
centro das nossas preocupações. Estou 
certo de que eficiência e trabalho saudá-
vel são conceitos conciliáveis e comple-
mentares. E as nossas instituições preci-
sam investir conscientemente em ambos".

Fonte: CNJ

Em maio de 2004, o JFH publicou as 
notícias que destacamos abaixo.

17/05/2004 – Juíza Federal Môni-
ca Aguiar  toma posse hoje no cargo 
de diretora do Foro da Seção Judici-
ária da Bahia 
- O diretor do 
Foro, juiz fe-
deral Evandro 
Reimão dos 
Reis, reitera 
o convite a 
mag i s t r ado s 
e servidores 
da Seção Ju-
diciária da 
Bahia, para a 
solenidade de 
posse da juíza federal Mônica Neves 
Aguiar da Silva no cargo de diretora do 
Foro, hoje, às 17h, no Auditório Mi-
nistro Dias Trindade. A solenidade será 
presidida pelo desembargador federal 
Aloísio Palmeira Lima, presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, e contará com as presenças de 
desembargadores federais e demais 
autoridades civis e militares. 

17/05/2004 - Lançamento do ter-
ceiro número da Revista Jurídica da 
Seção Judiciária da Bahia - Durante 
a solenidade de posse da nova admi-
nistração, o diretor do Foro, juiz fede-
ral Evandro Reimão dos Reis, lançará 
o terceiro número da Revista Jurídica 
da Seção Judiciária da Bahia, trazendo 
como tema especial o Núcleo de Aten-
dimento Judiciário – NAJ. A Revista 
conta, ainda, com artigos e sentenças 
de magistrados desta Seccional.
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