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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Onelice Aragão (Express Clean).
Amanhã: Samira Coelho Silva Santa-
na Lopes (Eunápolis),  Anderson Sa-
les Sala Gomes (15ª Vara), Carolina 
Sales Amaral Viana (4ª Vara), Marcos 
Vinicius da Silva Coutinho (13ª Vara), 
Elísio Gomes Pacheco (CAIXA) e Maria 
das Graças Ribeiro (Express Clean).

Parabéns!!!

Associados
do Pro Social devem 
cadastrar CPFs de 

dependentes até 31/1
O Pro-Social informa que, conforme 

orientação da Secretaria da Fazenda 
Nacional, o informe de despesas com o 
Programa para inclusão na declaração de 
rendimentos dos beneficiários neste ano 
deverá ser expedido com o CPF dos de-
pendentes, para que possam ser listadas 
as despesas de contribuição social e cus-
teio de cada associado. 

Será necessário o cadastramento do 
CPF de cada dependente, mesmo os me-
nores de idade, até 31.01.2014, para 
que as informações sejam incluídas nos 
informes gerados pelo TRF - 1ª Região. 

Solicita-se aos titulares que providen-
ciem, o mais urgente possível, o envio 
de CPF dos dependentes menores de 18 
anos.O cadastramento do CPF poderá ser 
feito pelos seguintes meios:

• Agência conveniada: Banco do Bra-
sil, da Caixa ou Correios; custo R$ 5,70. 
(valor máximo a ser cobrado). 

• Pela internet, se a pessoa física pos-
suir título de eleitor, por meio do formu-
lário eletrônico,  Inscrição CPF Internet : 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Apli-
cacoes/ssl/ATCTA/CPF/InscricaoPublica/
inscricao.asp

• Nas entidades públicas conveniadas; 
sem custo e nas representações diplomá-
ticas brasileiras no exterior; sem custo. 

• Diretamente na Receita Federal: 
não residente no Brasil, inscrição de 
pessoa já falecida, ou se solicitação de 
órgãos da administração pública em fun-
ção da incapacidade de comparecimento 
da pessoa física nas entidades convenia-
das (órgãos carcerários para os presos, 
SUS para os internados). 

Doação de sangue
O servidor Rutemberg Pereira Nunes, 

da 6ª Vara, solicita doação de sangue do 
tipo O+, para sua cunhada Luzinete San-
tana de Jesus. A doação deve ser feita 
no HEMOBA, na Av. Vasco da Gama, ao 
lado do HGE. Na doação, pede que se 
informe o nome da paciente que está in-
ternada no Hospital Geral Roberto Santos

Edição n. 173
 8ª Semana Nacional de Concilia-

ção alcança maior números de acordos 
entre todas as já realizadas;  Versão 
atualizada do manual de orientação de 
procedimentos para os cálculos na Jus-
tiça Federal já está disponível;  Mais 
de 11 mil magistrados responderam ao 
censo promovido pelo Conselho Nacional 
de Justiça;  Conheça o trabalho da Co-
rej,  Setor do Tribunal responsável pelo 
processamento e pagamento de RPVs e 
precatórios. Participe: primeiraregiao-
natv@trf1.jus.br.

Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho
A Secretaria de Recursos Huma-

nos do TRF1, por meio da Seção de 
Promoção da Qualidade de Vida no 
Trabalho, deu início ao Programa de 
Melhoria do Ambiente de Trabalho, 
um projeto que visa a melhorar a 
qualidade de vida e o bem-estar de 
magistrados, servidores, prestado-
res e estagiários.

As atividades do Programa ti-
veram início com a realização de 
workshops voltados para diretores 
de secretarias e coordenadores de 
Turmas do TRF1 e diretores de Se-
cads das seccionais.

O projeto atende às disposições 
do Planejamento Estratégico da Jus-
tiça Federal, estabelecidas pela Re-
solução CJF n. 69, de 31/7/2009. 
O Planejamento traça um mapa 
estratégico da Justiça Federal até 
2014 que prevê como missão garantir 
à sociedade uma prestação jurisdicional 
acessível, rápida e efetiva. Para atingir 
esse objetivo, o mapa define processos 
internos e recursos a serem utilizados 
em áreas diferentes, e entre essas está a 
Gestão de Pessoas. Nesse quesito, a es-
tratégia prevê o fortalecimento do clima 
organizacional e do bem-estar dos magis-
trados e dos servidores além do desen-
volvimento de competências necessárias 
para o alcance da estratégia definida.

O Programa de Melhoria do Ambiente 
de Trabalho é um dos recursos criados 
pelo TRF para atingir objetivo estraté-
gico traçado pelo CJF e visa planejar e 
implementar ações estratégicas, de ca-
ráter institucional e multidisciplinar, que 
impactem positivamente o ambiente 
de trabalho. A iniciativa também busca 
solucionar os problemas apontados no 
Diagnóstico de Qualidade de Vida no Tra-
balho, realizado na Primeira Região em 
2012. A ação avaliou cinco fatores:

1. Organização do Trabalho: esse 
fator expressa variáveis que influenciam 
a atividade de trabalho como tempo 

(prazo, pausa), controle (fiscalização, 
pressão e cobrança), características das 
tarefas (ritmo e repetição), sobrecarga e 
prescrição. Nesse quesito, a média obti-
da pela Primeira Região foi 3,59, nota 
que evidencia a predominância de mal-
-estar, havendo risco de adoecimento em 
todo o corpo funcional. A pesquisa trata 
a excessiva cobrança de prazos como o 
aspecto mais crítico e a execução do tra-
balho sem pressão como o aspecto mais 
positivo. O aspecto mais crítico do fator 
revela que há muitos prazos a serem 
cumpridos na Justiça Federal da Primeira 
Região. Em contrapartida, mesmo dian-
te do excesso de prazos, a maioria das 
pessoas considera que pode executar o 
trabalho sem pressão.

2. Reconhecimento e Crescimento 
Profissional: considera variáveis relati-
vas à realização profissional no trabalho 
e ao reconhecimento do trabalho (ins-
titucional, social e dos cidadãos usuá-

rios do serviço prestado) além dos 
resultados alcançados e do desen-
volvimento profissional, como opor-
tunidades, incentivos, equidade e 
criatividade. A pesquisa conferiu à 
Primeira Região média 6.01 nesse 
fator, evidenciando estado de alerta 
em que coexistem as situações de 
bem-estar e mal-estar no trabalho. 
A falta de oportunidade equitativa 
de crescimento profissional foi indi-
cada como aspecto mais crítico, en-
quanto a prática do reconhecimento 
como contribuição para a realização 
profissional foi indicada como o as-
pecto mais positivo.

3. Condições de Trabalho: com-
preende condições físicas (local, 
espaço, iluminação e temperatura), 
materiais, instrumentais (equipa-
mentos, mobiliário e posto de tra-

balho) além de suporte organizacional 
que compreende tecnologias, políticas de 
capacitação, benefícios e remuneração. 
Nesse aspecto, a Primeira Região atingiu 
a média 6,95, que indica a predominân-
cia de bem-estar moderado, o que contri-
bui para a promoção da saúde. A falta de 
adequação de mobiliário apareceu como 
o aspecto mais crítico.

4. Relações Socioprofissionais de 
Trabalho: fator que expressa as intera-
ções com os colegas, com as chefias, 
em termos de liberdade, diálogo, aces-
so e cooperação, bem como a natureza 
da comunicação. A média obtida pela 
Primeira Região nesse quesito foi 7,22, 
evidenciando a predominância de bem-
-estar moderado nesse fator. O aspecto 
mais crítico apontado pelos entrevistados 
foi o fato de os servidores não poderem 
dizer o que pensam, enquanto o aspecto 
mais positivo indicado está relacionado 
a relações harmoniosas entre os colegas.

5. Elo trabalho-vida social: trata das 
percepções sobre a instituição, o trabalho 
e as analogias com a vida social (casa, 
família e amigos). Refere-se também ao 
equilíbrio entre a vida pessoal e a pro-
fissional. A média obtida nesse quesito 
foi 7,61, mostrando a predominância de 
bem-estar moderado e aspectos a serem 
mantidos e consolidados no ambiente or-
ganizacional. O não reconhecimento da 
sociedade quanto à importância do tra-
balho foi indicado como o aspecto mais 
crítico quanto a esse fator. Já o aspec-
to positivo indicado foi o de que não há 
uma relação desequilibrada de felicidade 
no trabalho em relação àquela do am-
biente da família.

Fonte: Primeira Região em Revista

Portaria suspende
 expediente na Seção 
Judiciária da Bahia
A Portaria n. 12, de 23/1/2014, da 

DIREF, suspende o expediente interno 
em toda a Seção Judiciária da Bahia nos 
dias 12 a 14/02/2014, tendo em vis-
ta o disposto na Portaria PRESI/SECGE 
n.14, de 17/01/2014, da Presidência do 
TRF1, que suspendeu os prazos proces-
suais na Seccional de 12 a 16/02/2014, 
em razão da mudança do Centro de Pro-
cessamento de Dados, que acarretará a 
interrupção dos sistemas informatizados.

A suspensão do expediente interno 
se faz necessária uma vez que o serviço 
jurisdicional está intrinsecamente apoia-
do nos sistemas informatizados. Ficam 
mantidas, no período, a apreciação de 
ações, procedimentos e medidas de ur-
gência que visem a evitar o perecimento 
de direito. As ações virtuais submetidas 
pelas Varas ao plantão no período da 
suspensão deverão ser enviadas à Vara 
Plantonista gravadas em pendrive. 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da Sra. Maria Geny da Silva, mãe 
do servidor desta Seção Judiciária 
Genilson Ferreira da Silva, atualmen-
te cedido para a Seção Judiciária de 
Sergipe. O sepultamento será realiza-
do hoje à tarde na ciade de Aracaju.


