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Aniversariantes  
Hoje: Romério Couto Miranda (Feira 
de Santana), Fernanda Cardoso Touri-
nho Aguiar (9ª Vara) e Sebastião Jar-
dim Bittencourt (Alagoinhas). Amanhã: 
Daniela Santos (Feira de Santana), Fá-
bio Borba (Eunápolis), Ednildo Galindo 
Filho (Juazeiro) e Rosana Santana de 
Jesus (Restaurante). Domingo: Carmen 
Valeria Boulhosa Dominguez (8ª Vara), 
Lídia Mara dos Santos Pena (Vitória da 
Conquista), Kátia Victor Alves (5ª Vara), 
Anderson Santos da Conceição (Feira 
de Santana), Caio Filipe de Jesus (14ª 
Vara) e Djean Matias dos Santos (NU-
CRE). Segunda-feira: Cláudia Ferreira 
Rivera Duran (NUCJU) e Bruno de Je-
sus Santos (Áquila).
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Coleta de sangue é 
feita hoje pelo HEMOBA 

O HEMOBA realizará hoje coleta de 
amostras de sangue que serão utilizadas em 
testes de compatibilidade. A coleta ocorrerá 
das 8h às 17h, no Fórum Teixeira de Freitas 
e estará sendo feita no Pro-Social. Esses tes-
tes de compatibilidade são o primeiro pas-
so para verificar quem pode ser doador de 
medula óssea para pacientes com câncer. A 
iniciativa visa a ampliar as chances de con-
seguir doador de medula óssea compatível 
com a servidora Ana Cláudia Ortiz, portado-
ra de leucemia mieloide aguda.

Hotpage do PJe 
é disponibilizada
no portal do TRF1

O TRF1 disponibilizou hotpage em seu 
portal, na internet, sobre o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), em fase de implantação no 
Tribunal e na Seccional do DF. Com a nova 
página, os interessados poderão obter infor-
mações relacionadas ao sistema, entre elas 
as do Comitê Gestor Regional, do uso do 
certificado digital e da legislação pertinente, 
e acessar notícias referentes ao assunto.

A previsão é de que a nova ferramenta 
comece a funcionar no dia 1º de dezembro 
de 2014 no TRF e na SJDF. Nesta fase ini-
cial, tramitarão pelo PJe apenas as ações 
que integram as classes processuais Man-
dado de Segurança e Ação Monitória. As 
demais classes serão inseridas gradativa-
mente no novo sistema. 

Ministério Público pode adotar 
cotas para negros em 2015

O Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico deve decidir até o início de 2015 se 
os Ministérios Públicos de todo o país te-
rão de adotar cotas para negros em seus 
concursos. A questão é discutida em dois 
processos que correm no conselho, cujas 
decisões afetam os Ministérios Públicos 
dos Estados e da administração federal. 

Um dos casos é um requerimento para 
a adoção da reserva de vagas no Ministério 
Público do Trabalho. O outro é um pedido 
de suspensão de um concurso lançado pela 
Promotoria da Bahia, já com 30% de cotas. 

O relator do primeiro procedimento de-
cidiu que o conselho deve, em vez de julgar 
apenas um processo isolado, discutir as 
cotas de maneira geral no MP. A conclusão 
definirá o destino do segundo processo. 

Não é certo ainda qual seria o modelo 
a ser adotado, como a quantidade de va-
gas a serem reservadas.  Não foi definido o 
melhor caminho, se por uma resolução do 
conselho ou um projeto de lei, que teria de 
ser discutido pelo Congresso. 

A criação de uma resolução ou lei sobre 
o assunto não impede que Assembleias Le-

gislativas criem suas próprias normas obri-
gando promotorias a ter cotas raciais. 

O debate no CNMP ocorre no rastro da 
aprovação de uma lei que garante 20% das 
vagas de concursos públicos do Executivo 
federal para negros. Existem também cotas 
para negros e indígenas no sistema público 
de ensino superior. Em 2012, o STF deci-
diu pela legalidade das chamadas "ações 
afirmativas" nas instituições de ensino. 

Diferente do Executivo, o Judiciário e o 
Legislativo não têm legislações gerais sobre 
a adoção de reserva de vagas em concur-
sos com base no critério de raça. 

Em agosto, a ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Federal, não acatou 
um pedido para estender o mesmo esque-
ma de cotas de 20% para negros em con-
cursos nos outros dois Poderes. Para ela, 
decidir sobre o assunto seria interferir na 
capacidade do Congresso de legislar sobre 
o assunto. 

Antes da decisão da Promotoria da 
Bahia, apenas os MPs de Paraná, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro haviam im-
plantado algum tipo de reserva de vagas. 

CNJ abre consulta pública sobre atenção 
integral à saúde de magistrados e servidores

O Conselho Nacional de Justiça abriu, 
no dia 8/10, consulta pública sobre a pro-
posta de Resolução destinada a criar a Po-
lítica de Atenção Integral à Saúde de Ma-
gistrados e Servidores do Poder Judiciário. 

Entre os objetivos da política está a de-
finição de princípios, diretrizes e parâme-
tros para a implantação, em caráter per-
manente, de programas, projetos e ações 
institucionais voltados à promoção e à pre-
servação da saúde física e mental de ma-
gistrados e servidores. 

O prazo da consulta termina em 7 de 
novembro, e os interessados poderão par-
ticipar enviando as contribuições para o e-
-mail consulta.saude@cnj.jus.br. 

A proposta de Resolução foi elaborada 
pelo Grupo de Trabalho (GT) encarregado 
de elaborar estudos e apresentar propostas 
relativas às condições de saúde dos magis-
trados e servidores do Poder Judiciário. 

O GT foi instituído em resposta às infor-
mações sobre suposto aumento de doenças 
em magistrados e servidores, que os leva a 
afastamentos temporários ou permanentes, 
com prejuízos à atividade judiciária. 

O GT tem como preocupação central 
lançar as bases para a implantação da Po-
lítica Nacional de Atenção Integral à Saúde 
de Magistrados e Servidores. 

Essa política deve ser desenvolvida para 
a superação das principais causas do afas-

tamento e do adoecimento de integrantes e 
funcionários do Poder Judiciário. 

VOLUME DE PROCESSOS AUMENTA 
LICENÇAS MÉDICAS DE JUÍZES

A imposição de metas e a implantação 
do processo eletrônico no Judiciário têm 
gerado mais do que estresse e cansaço 
em juízes e servidores. Segundo pesqui-
sas recentes, o aumento de trabalho tem 
repercutido na saúde física e mental des-
ses profissionais, que, mesmo trabalhando 
em média mais de nove horas por dia, não 
conseguem dar conta do volume de traba-
lho, de acordo com o censo do Judiciário, 
realizado pelo CNJ. 

O excesso de jornada tem desencadea-
do problemas de saúde à categoria. O es-
tudo da Anamatra mostra que 33,2% dos 
juízes ouvidos estiveram de licença médica 
entre 2010 e 2011. Do total, 41,5% ale-
gam ter diagnóstico médico de depressão 
e 53,5% afirmam que dormem mal. Des-

ses, 17,5% dos magistrados 
faziam uso de medicamentos 
para depressão e ansiedade. 

Para o presidente da Ana-
matra, Paulo Luiz Schmidt, os 
dados são alarmantes em re-
lação aos males causados por 
estresse e o desenvolvimento 
de doenças ocupacionais e 
que devem ter piorado ainda 
mais nos últimos anos com a 
intensificação da implantação 
do processo eletrônico. 

A reclamação sobre o ex-
cesso de trabalho também 
tem crescido na AMB, se-

gundo a vice-presidente Hadja Alencar. “As 
doenças desencadeadas por estresse têm 
se acentuado”. Para ela, a carga do magis-
trado está pesada. São seis mil processos 
por juiz. “Os juízes que não cumprem as 
metas estão sendo penalizados e mesmo 
com o aumento de produtividade, ainda 
são 95 milhões de ações no país.” 

Para o presidente da Ajufe, César Bo-
chenek, o surgimento de doenças ocupa-
cionas tem sido comum entre juízes e ser-
vidores após a implantação do processo 
eletrônico porque todos acabam ficando 
muitas horas na frente do computador, o 
que tem prejudicado a visão e gerado LER, 
pelo uso do mouse. 

Bochenek, que atua no TRF4, afirma 
que o tribunal já tomou algumas providên-
cias para prevenir esses problemas. Entre 
elas, a instalação de um programa no com-
putador que o trava de tempos e em tem-
pos para que o juiz ou servidor se lembre 
de dar uma pausa no trabalho.

Treinamento para 
implantação do SEI 
a partir de 2ª feira

O Treinamento para implantação do Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI) nesta 
Seccional será na próxima semana, de 20 a 
22/10, ministrado por servidores do TRF1.

As inscrições deverão ser efetuadas no 
endereço www.ba.trf1.gov.br/processos/
turmas.php pelo servidor que for indicado 
para o treinamento. Os treinamentos prá-
ticos serão realizados nos dias 21 e 22 
(terça e quarta-feira), na sala da UNICORP, 
localizada no 3º andar do prédio sede, nos 
turnos da manhã e da tarde (das 9h às 12h 
e das 14h às 17h).

É muito importante a participação de, 
pelo menos, um servidor por unidade, pois 
a implantação definitiva do SEI está pre-
vista para o mês de novembro/2014. A 
partir de então, todos os documentos (re-
querimentos, ofícios, memorandos, etc.) e 
processos administrativos serão digitais e 
deverão ser cadastrados no novo sistema. 

Na segunda-feira, dia 20/10, haverá 
uma palestra de apresentação do sistema 
aberta a todos, das 9h às 12h e das 14h 
às 17h, no auditório. Como o SEI será uti-
lizado por todos os servidores (áreas admi-
nistrativa e judiciária), é importante assistir 
à palestra, na qual será possível ter uma 
visão geral do novo sistema.
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