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Aniversariantes
Hoje: Candice Menardo (Juazeiro), Jo-
seneide Tourinho (NUCAF) e Izabela 
Moreira (Eunápolis). Amanhã: Luis Car-
los Souza da Cunha (NUCAF), Maria 
da Graças Caires dos Santos (SECAD), 
Walney Silva Netto (NUCAF) e Gabriele 
Miranda dos Santos (22ª Vara). 

Parabéns!!!

Comitê de Qualidade de Vida 
se reúne com diretor do Foro

O diretor do Foro, juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, teve a primeira reu-
nião com o Comitê de Qualidade de 
Vida da Seção Judiciária da Bahia 
no último dia 16/3. Participaram do 
encontro os servidores integrantes do 
Comitê Vida Legal: Conceição Moraes, 
Patrícia Pimenta, Luiz Goulart, Márcia 
Magalhães e Sandra Cerqueira.

Na oportunidade, a servidora Con-
ceição Moraes declarou que o Comitê 
considera de extrema importância o 
estreitamento dos laços institucionais 
com a DIREF e ressaltou que nenhum 
dos integrantes do Comitê é destacado 
para atuar exclusivamente no Vida Legal, 
ao contrário do TRF1, que tem uma seção 
específica para tratar da qualidade de vida. 
“Aqui na nossa Seccional, como nas de-
mais, nós acumulamos essas atividade com 
as nossas inúmeras atividades normais do 
trabalho”, disse a servidora.

Conceição afirmou que todos os mem-
bros do grupo têm uma paixão comum que 
os motivam e que faz com que se interes-
sem em doar parte do seu tempo pelo in-
teresse do bem estar de todos. Disse ainda 
que a parceria com a Direção do Foro é 
fundamental porque a maioria das ativi-
dades de qualidade de vida é relativa às 
mudanças nas atitudes e essas mudanças 
dificilmente acontecem entre iguais con-
siderando que na Justiça Federal vivemos 
uma realidade estratificada. 

Segundo os membros do Vida Legal, o 
Comitê busca resultados efetivos na qua-
lidade de vida no trabalho e não realizar 
eventos apelidados “ofurôs corporativos”. O 
objetivo é unir a saúde e a satisfação, e o 
trabalho é focado nos indicadores aponta-
dos da Pesquisa de Qualidade de Vida no 
Trabalho promovida pelo TRF1. 

No primeiro ano da sua implantação, o 
Comitê trabalhou sobre os dados da pes-
quisa que apontaram aspectos nevrálgi-
cos que indicam riscos de adoecimento. A 
partir daí, começou a desenvolver diversos 
projetos. Logo no ano seguinte ao da pes-
quisa, foram discutidas e encaminhadas 

algumas ações fundamentais que, infeliz-
mente, não tiveram seguimento.

O Comitê solicitou da DIREF a via-
bilização de um relatório a ser realizado 
pelo NUCRE contendo os dados sobre 
as causas dos afastamentos por tipos de 
adoecimentos da nossa Seção Judiciária. 
O grupo considera que essess dados são 
importantes para o objetivo do Comitê que 
é trabalhar com a saúde para evitar traba-
lhar com a doença. O diretor do Foro se 
comprometeu a viabilizar o fornecimento 
desse relatório.

O Comitê lembrou que o grupo traba-
lhou sobre dados da pesquisa-diagnóstico 
em relação a um aspectos apontado como 
crítico: a organização do trabalho. Uma 
das questões apontadas era o excesso de 
trabalho nas varas de execução em relação 
às varas cíveis. Foi a partir dessa constata-
ção que o Comitê propôs a especialização 
de uma vara cível em vara de execução, o 
que ocorreu paralelamente à instalação da 
24ª Vara. Foi a partir da bem fundamen-
tada exposição de motivos realizada pelo 
grupo que se tomou a decisão de especia-
lizar a 8ª Vara em execução. “Desse tra-
balho muito nos orgulhamos, pois agimos 
em consonância com a queixa geral em 
relação à organização do trabalho”, regis-
trou o servidor Luiz Goulart apontando a 
fundamental participação da colega Rita 
Olívia Anneys Cardoso, ex-integrante do 
Vida Legal e atual representante dos servi-
dores no Conselho do Pro-Social.

Os servidores lembraram que ou-
tra criação do Comitê foi o programa 
do personal training virtual, instalado 
em todos os micros da Seção Judiciá-
ria. Para sua confecção, foi contratada 
uma empresa de software especia-
lizada que criou o programa dentro 
das nossas necessidades, utilizando 
o conhecido mascote do Pro-Social, 
o “Bem-me-Quero”. “A intenção é ser 
piloto para as demais Seções Judici-
árias. Sabemos que a Seção do DF já 
quer adotar nosso programa”, decla-
rou a servidora Patrícia Pimenta.

O diretor do Foro sugeriu que o 
Comitê realize uma reunião com os dire-
tores de varas para tratar da questão da 
pausa preventiva às doenças ocupacionais 
durante a jornada de trabalho, pausas que 
o TRF1 já está pondo em prática. O Comitê 
informou que já está agendada uma reu-
nião para tratar do tema com o SINDJUFE 
para realizar um trabalho conjunto.

Os membros do Comitê entendem que 
essa pausa deve ser utilizada em ativida-
des que aliviem a pressão do trabalho físi-
co, que envolva um relaxamento. Com esse 
objetivo, o Comitê tem um projeto para 
implantar na Justiça um “Espaço de Bem 
Estar”. O diretor do Foro mostrou-se bas-
tante interessado na ideia e solicitou que 
lhe fosse encaminhado o projeto do Comitê 
para viabilizar a sua instalação.

Outra questão destacada foi a necessi-
dade de redução do nível de conflitos nas 
unidades, apontado como um fator crítico. 
Para isso os servidores julgam necessário 
a disponibilização de um profissional espe-
cializado em Psicologia do Trabalho para 
atuar junto a magistrados e servidores. O 
diretor do Foro concordou com a necessi-
dade e disse que fará gestões para tentar 
viabilizar a contratação de tal profissional.  

Um último ponto discutido foi o rela-
tivo à realização de exames periódicos de 
saúde. O diretor do Foro argumentou que o 
tribunal não dispõe de recursos para tal e 
que é necessário tentar obtê-los através de 
emendas parlamentares.

Subseção de Guanambi 
e INSS têm sistema de 

conciliação permanente
A Subseção Judiciária de Guanambi, 

em parceria com o INSS, implantou um 
sistema permanente de conciliação nas de-
mandas previdenciárias em trâmite no JEF 
Adjunto que consiste na marcação (já na 
distribuição do feito) de audiência de con-
ciliação, instrução e julgamento desmem-
brada em duas fases, realizadas em salas 
distintas, mas no mesmo dia. 

A conciliação é conduzida por servidor 
da justiça federal – conciliador –, sob a su-
pervisão do juiz federal, na presença de pre-
posto do INSS e a instrução e julgamento é 
conduzida pelo próprio juiz federal, na pre-
sença de procurador federal, caso não tenha 
havido acordo na fase de conciliação). 

A conciliação vai das 8h às 12h, com 
intervalo de cinco minutos entre as audi-
ências. São 50 por dia. A instrução é em 
sala diversa, no mesmo dia, de 9h às 12h, 
retornando a partir das 13h até o encerra-
mento da pauta, que segue a mesma or-
dem cronológica da fase de conciliação.

A parte autora e seu advogado se di-
rigem à sala de conciliação, onde é feita 
uma tentativa de acordo junto a um servi-
dor do INSS (preposto) com a mediação de 
servidor da justiça federal. Havendo êxito, 
o acordo é formalizado e submetido à ho-
mologação do juiz federal. Frustrada esta 
tentativa, a parte e seu defensor seguem 
para a sala de audiências, onde é realizada 
a instrução e julgamento do processo pelo 
magistrado federal, com a presença de pro-
curador federal do INSS.

Os índices estatísticos dos primeiros 
quatro dias de trabalho foram: 96 acordos 
(51,61%), 58 sentenças de improcedência 
(31,18%), 22 sentenças de procedência/
parcial procedência (11,82%) e 10 deci-
sões/despachos/conclusão para sentença 
em gabinete (5,37%), em um total de 186 
audiências de conciliação e/ou instrução 
e julgamento efetivamente realizadas (das 
200 marcadas para o período).

Segundo o juiz federal Diogo Souza 
Santa Cecília, da Subseção de Guanambi, 
o sistema adotado em parceria com o INSS 
permite praticamente dobrar o número de 
audiências realizadas por dia na Subseção 
(de 25 a 30 para 50 por dia) com o dispên-
dio do mesmo número de horas/dia que já 
eram gastos anteriormente para tal finalida-
de. Por consequência, ao promover a con-
centração de atos e a imediata resolução 
de grande número de casos, proporciona 
melhorias em todos os aspectos da pres-
tação jurisdicional, garantindo celeridade, 
eficiência e aumento no grau de satisfação 
do jurisdicionado e de todos aqueles que 
participam do processo. 

O magistrado credita o êxito da iniciati-
va ao empenho e participação de todos os 
servidores, estagiários e prestadores de ser-
viços da Subseção Judiciária de Guanambi, 
bem como aos prepostos, procuradores e 
procuradora chefe do INSS, todos enga-
jados na implementação desse sistema e 
convictos de suas vantagens para ambas 
as instituições e para os jurisdicionados/
segurados de uma maneira geral.

Instituto dos Advogados 
da Bahia empossa hoje

sua nova Diretoria
O Instituto dos Advogados da Bahia re-

aliza hoje, 25/3 sessão solene para a pos-
se da nova Diretoria eleita para o triênio 
2015/2015. A cerimônia ocorre às 18h30 
na Fundação Instituto Feminino da Bahia, 
na Rua Monsenhor Flaviano, 2, Politeama.

A Presidência será ocupada pelo ad-
vogado Carlos Eduardo Behrmann Rátis 
Martins, advogado há 16 anos e professor 
universitário desde 2000, quando tornou-
-se o professor de instituição federal mais 
jovem do país. É mestre e doutorando em 
Ciências Jurídico-Políticas pela Universida-
de de Lisboa, já tendo feito cursos de Pós-
-Graduação na UFBA; na USP; na Universi-
dade de Trento, na Itália e na Universidade 
da Antuérpia, na Bélgica. 

Primeira Região
na WEB TV Edição 227
 Sistema de publicação de atos ju-

diciais do TRF1 é estendido a mais sete 
seccionais;  Solenidade de abertura da 
primeira sessão da Câmara Regional Pre-
videnciária da SJBA, no dia 6 de abril,  
Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

do Sr. Jacob de Oliveira, pai da servidora 
Maria Eliana Brito de Oliveira, Diretora 
de Secretaria da 14ª Vara. 

O sepultamento ocorreu hoje, 
25/03/2015, às 10h na cidade de 
Acajutiba


