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6 boas razões para fazer pausas 
durante a jornada de trabalho

Cada dia de trabalho é longo e atare-
fado, a multiplicar por cinco e parece que 
a semana nunca chega ao fim. Imersos 
em toneladas de afazeres, não temos tem-
po para parar, mas passamos a hora de 
expediente a olhar repetidamente para o 
relógio. Respire fundo, relaxe e faça uma 
pausa… a bem do seu trabalho.  

1.Descansar a mente - Ninguém conse-
gue estar a 100% constantemente e como 
precisamos dormir à noite para recuperar 
energias, também temos de fazer pausas 
durante o dia. Parar para descansar é como 
parar para recuperar as energias – algo es-
sencial para um dia de trabalho produtivo. 
Levante-se, estique as pernas, espaireça, 
converse, ria, coma qualquer coisa, beba 
qualquer coisa, procure silêncio ou agita-
ção… para recomeçar da melhor forma 
possível.

2.Descansar a vista - Tão im-
portante como descansar a mente 
é descansar a vista, principalmen-
te para quem passa o dia frente a 
um computador. Forçar demasiado 
a vista pode trazer problemas de 
visão, enxaquecas, cansaço e ir-
ritabilidade – todas elas inimigas 
de um trabalho bem executado. 
Quando sentir a vista cansada, 
afaste-se do computador por al-
gum tempo, evitando atividades 
que requerem a vista, como ler ou 
escrever. Faça outra coisa, como 
fechar os olhos e ouvir um pouco 
de música, lanchar ou simples-
mente ir até a janela ver o mundo 
lá fora. Seus olhos agradecem.

3.Momento de inspiração - Quando 
passamos tempo demais em torno da mes-
ma tarefa, pode parecer que nunca mais 
acertamos e que nunca vamos terminar. 
Pôr essa tarefa de lado e fazer uma pausa 
pode ser a melhor maneira de obter a ins-
piração para concluir aquilo. Algo simples 
como apanhar um pouco de ar fresco, to-
mar um café, ou folhear uma revista pode 
ser exatamente o que necessita para voltar 
a sentir-se inspirado.

4.Aliviar o stress - Quando a tensão 
toma conta do escritório e estão todos à 
beira de um ataque de nervos, o melhor a 
fazer é parar. Faça uma pausa, afaste-se da 
sua sala de trabalho e reavalie a situação. 
Pausas ajudam a pôr as coisas em perspe-
tiva, evitando palavras ou decisões preci-
pitadas. Quando voltar, verá a situação ou 

o trabalho que tem à sua frente de outra 
forma, certamente mais positiva. Além de 
um tônico para a sua saúde física, as pau-
sas são ainda cruciais para a saúde emo-
cional e psicológica. 

5.Fazer o tempo passar mais rápido 
- Saber que a determinada hora vai fazer 
uma pausa, obriga-o a concentrar-se para 
poder adiantar ou terminar aquilo que está 
a fazer até essa hora – pode ser um de-
safio colocado a si mesmo que funciona, 
simultaneamente, como uma motivação. 
Depois da pausa, desafie-se novamente, 
tendo a hora de saída como prazo limite. 
Além de fazer mais em menos tempo, a 
pausa retemperadora fará com que o tem-
po passe mais depressa.

6.Evitar o cansaço extremo. Trabalhar 
muitas horas seguidas por dia sem fazer 
uma única pausa não é saudável, pode ser 
contraprodutivo e é a melhor maneira de 
entrar num esgotamento, que não será be-
néfico nem para a sua carreira, nem para 
a sua vida pessoal. Mesmo os workaholics 
precisam de pausas e todos precisamos 
saber reconhecer quando é oportuno parar 
10 minutos. A bem da sua saúde e suces-
so profissional, faça das pausas uma parte 
da sua agenda, todos os dias.

Fonte: http://picaroponto.com

Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

Portaria suspende 
expedientes e prazos 

na Subseção de Jequié
A Portaria Presi 201, da Presidência do 

TRF1, suspende expedientes interno e ex-
terno e prazos processuais na Subseção de 
Jequié de 11 a 25/05 em razão da mudan-
ça da sede da Subseção para outro prédio. 

Primeira Região
na WEB TV Edição 233
 Novos magistrados encerram eta-

pa teórica do curso de formação inicial; 
 Autoridades debatem projetos relevan-
tes para a sociedade;  Enfam cria fórum 
para debater novo CPC.   Curso “Geren-
ciamento de Projetos” de 6 a 12/05.

Procuradores da República vão ao Supremo 
defender a criação de novos TRFs

A Associação Nacional dos Procurado-
res da República (ANPR) quer entrar como 
amicus curiae em ação que questiona a 
criação de novos tribunais regionais fede-
rais no país. Em petição encaminhada ao 
Supremo Tribunal Federal na última sexta-
-feira (8/5), a entidade aponta inexistência 
de inconstitucionalidade da Emenda Cons-
titucional 73/2013, que cria os TRFs da 
6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões. 

Os procuradores da República alegam 
que a criação de novas cortes tornaria 
mais efetiva a prestação jurisdicional em 
alguns estados. Para eles, a EC 73/2013 
irá desafogar o TRF-1 e aumentar o aces-
so à segunda instância da Justiça Federal 
no norte do país. A associação aponta que 
hoje existem cinco TRFs no país, enquanto 
a Justiça do Trabalho conta com 24 tribu-
nais regionais.

A ANPR também argumentou que, caso 
seja aprovada a criação de 144 cargos de 
desembargadores federais, será preciso es-
tabelecer novos tribunais federais, por ne-
cessidades físicas e operacionais.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5017 foi apresentada em 2013 pela Asso-
ciação Nacional dos Procuradores Federais. 
A autora sustenta que a PEC que originou 
a Emenda 73/2015 deveria ter sido pro-
posta pelo Judiciário, pois o Legislativo não 
poderia ter proposto normas que regulam o 
funcionamento de outro Poder.

Um dia depois de protocolada, o en-
tão presidente do STF, Joaquim Barbosa 
concedeu liminar suspendendo os efeitos 
da emenda. Já foram reconhecidos como 
amici curiae o Conselho Federal da OAB, a 
Ajufe e a AMB, por exemplo.

A ANPR pediu para ingressar com a 
justificativa de que o debate trata de “ma-
téria que repercute diretamente nos inte-
resses e direitos dos procuradores regio-
nais da República, o que a legitima agir 
na defesa deles”.

Diferentemente da associação de pro-
curadores federais, a ANPR afirma que, 
de acordo com o artigo 60 da Constituição 
Federal, o Judiciário não tem competência 
para apresentar PECs. Logo, o Legislativo 
pode fazê-lo. Alega ainda que a medida 
não afronta os princípios da eficiência, ra-
zoabilidade e proporcionalidade.

O juiz federal Roberto Veloso, coordena-
dor da Comissão da PEC 544 da Associa-
ção dos Juízes Federais (Ajufe), publicou 
artigo no site Consultor Jurídico em que 
afirma que desafogar a Justiça Federal de 
2º grau por meio de mutirões é digna de 
louvor, mas será preciso, para resolver de-
finitivamente o problema, a expansão dos 
tribunais existentes e a criação de novos, 
ante o crescimento da primeira instância.

Isto fica claro após a criação de mais de 
200 novas varas na Justiça Federal de 1ª 
instância, o que representa mais de 400 
novos magistrados abastecendo de recur-
sos os tribunais porque a lei determina que 
as sentenças proferidas contra a União, 
suas autarquias e fundações públicas, se-
jam reexaminadas pelo tribunal indepen-
dente de recurso, é o chamado duplo grau 
de jurisdição obrigatório.

Se a Justiça de 1º grau cresceu mais de 
dez vezes desde 1989, o mesmo não se 
deu no 2º grau. Em 1989 havia 74 desem-
bargadores para 177 juízes. Hoje são 2 mil 
juízes federais para apenas 139 desembar-
gadores. Em 1989 a proporção era de 2,4 
juízes para cada desembargador. Em 2014 
já era de 14 para 1.

Fazendo uma comparação com a Justi-
ça do Trabalho, verifica-se que a situação 
da Justiça Federal é alarmante. São 24 
TRTs, para apenas cinco TRFs. A Justiça 
do Trabalho possui 553 desembargadores, 
a Federal possui apenas 139, ao passo que 
a Justiça do Trabalho tem um acervo de 
processos muito menor do que a Federal.

A Justiça Federal é superavitária, pois 
arrecada mais do que gasta. Segundo o 
CNJ, a Justiça Federal gastou apenas 51% 
do que arrecadou em custas e depósitos 
judiciais transformados imediatamente em 
renda a favor da União, demonstrando que 
a expansão da Justiça Federal de 2º grau, 
com a criando de quatro novos tribunais 
federais, ao invés de gerar somente despe-
sas, aumentará a arrecadação.

Fonte: CONJUR


