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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maiara Alves Silva (Turma Re-
cursal) e Kedes Valério Pereira Lagos 
(Juazeiro). Amanhã: Daísa Maria Mo-
rais Moura (2ª Vara), Bruno Porangaba 
Rodrigues (18ª Vara), Mairan Almeida 
Salgado Lôbo (12ª Vara), Normélia 
Soares Cotias (3ª Vara), Paulo Márcio 
Rodrigues de Sousa (NUASG), Aline 
Rocha Andrade (Vitória da Conquis-
ta), Michele de Araújo e Silva Almeida 
(Feira de Santana). 

Parabéns!

 Davi com a Cabeça de Golias, de Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio foi um pintor 

italiano atuante em Roma, Nápoles, Malta e Sicília 
entre 1593 e 1610. É identificado como um artista 
barroco, estilo do qual foi o primeiro grande repre-
sentante. Caravaggio era o nome da aldeia natal da 
sua família e foi escolhido como seu nome artístico.

O pintor retratou na obra (Davide con testa di 
Golia) a clássica luta bíblica envolvendo os perso-
nagens. Na tela, Davi segura a cabeça decapitada 
do gigante e olha-a com uma expressão que passa a 
muitos observadores um sentimento de compaixão.

Na espada, há uma sigla em Latim para Humi-
litas Occedit Superbiam (A Humildade Conquista o 
Mundo), uma liberdade artística, pois os hebreus da 
época de David nem sonhavam com o Latim. 

A cabeça de Golias, na verdade, é a cabeça do próprio Caravaggio – um auto-
-retrato do pintor, em feições monstruosas. A complexa impureza do barroco, seu jogo 
de claro-escuro, sua deformidade e pretenso realismo. A representação mais clara de si 
mesmo, de seu espírito e sua essência, numa imagem assombrada de quem conseguiu 
finalmente definir-se, do seu próprio modo.

Obra-prima da Semana

Programa do TRF1 melhora o ambiente 
de trabalho, eleva a qualidade de vida 

e aumenta a produtividade
Uma matéria especial da edição 

73 da Primeira Região em Revista 
resgata um trabalho que o Progra-
ma Vida Legal realizou em 2012: 
O Diagnóstico de Qualidade de Vida 
no Trabalho voltado para o corpo 
funcional. A pesquisa foi realizada 
por meio de questionário respondi-
do por 5.164 integrantes do corpo 
funcional da Primeira Região. 

O principal objetivo foi identificar 
os pontos fortes e fracos e desenvol-
ver ações para o fortalecimento do 
clima organizacional e a elevação do 
bem-estar de todo o corpo funcional. 
A ação avaliou cinco fatores: 

1. Organização do Trabalho: ex-
pressa variáveis que influenciam a 
atividade de trabalho como tempo 
(prazo, pausa), controle (fiscaliza-
ção, pressão e cobrança), caracterís-
ticas das tarefas (ritmo e repetição), 
sobrecarga e prescrição. 

Neste quesito, a média da Primeira Re-
gião foi 3,59, que evidencia mal-estar e 
risco de adoecimento em todo o corpo fun-
cional. A excessiva cobrança de prazos é o 
aspecto mais crítico e revela que há muitos 
prazos a serem cumpridos. 

2. Reconhecimento e Crescimento 
Profissional: considera variáveis relativas 
à realização profissional no trabalho e ao 
reconhecimento do trabalho (institucional, 
social e dos cidadãos usuários do serviço), 
além de resultados alcançados e desenvol-
vimento profissional como oportunidades, 
incentivos, equidade e criatividade. 

A pesquisa conferiu à Primeira Região 
média 6.01, 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 o aspecto mais crítico, en-
quanto a prática do reconhecimento como 
contribuição para a realização profissional 
foi indicada como o aspecto mais positivo.

3. Condições de Trabalho: compreende 
condições físicas (local, espaço, iluminação 
e temperatura), materiais e suporte organi-
zacional que abrange tecnologias, políticas 
de capacitação, benefícios e remuneração. 
Nesse aspecto, a Primeira Região atingiu 

média 6,95, que indica bem-estar modera-
do, o que contribui para a saúde. 

4. Relações Socioprofissionais de Tra-
balho: expressa interações com colegas e 
com chefias em termos de liberdade, diálo-
go, acesso e cooperação, bem como a na-
tureza da comunicação. A média foi 7,22, 
evidenciando a predominância de bem-
-estar moderado. O aspecto mais crítico foi 
o fato de os servidores não poderem dizer 
o que pensam, enquanto o aspecto mais 
positivo, as 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 e o equilí-
brio entre a vida pessoal e a profissional. A 
média 7,61 mostra bem-estar moderado e 
aspectos a serem mantidos na organização. 

O não reconhecimento da sociedade 
quanto à importância do trabalho foi o as-
pecto mais crítico. Já o aspecto positivo 
foi o de que não há uma relação desequili-
brada de felicidade no trabalho em relação 
àquela do ambiente da família.

Os resultados apontados pelo diagnós-
tico revelaram a necessidade do desen-
volvimento de estratégias para a melhoria 
do ambiente de trabalho, tornando-o mais 
saudável e melhorando a qualidade de vida 
dos servidores e a efetividade dos serviços 
prestados aos jurisdicionados.

O ponto mais crítico apontado pela pes-
quisa foi referente ao quesito “organização 
do trabalho”, o que levou o Tribunal a de-
senvolver o Programa Melhoria do Ambien-
te de Trabalho. “Temos o dever de oferecer 
as melhores condições de trabalho para 
nosso corpo funcional. É essencial que 
aqueles que trabalham sintam-se à von-
tade e em condições de dar o seu melhor, 
e com isso todos ganham. Ganham os ser-
vidores com a qualidade de vida no traba-
lho, ganha o Tribunal com a redução do 
absenteísmo, ganha o jurisdicionado. com 
a produtividade maior no atendimento de 

suas demandas”, destacou o dire-
tor-geral Carlos Frederico Bezerra.

O Programa consiste na iden-
tificação dos principais problemas 
que dificultam a promoção da 
qualidade de vida no ambiente de 
trabalho e na construção de solu-
ções conjuntas pelos integrantes 
de uma unidade de trabalho. 

A ideia é estabelecer priorida-
des entre os pontos de melhoria 
elencados de forma participativa, 
pela equipe, que sejam governá-
veis pelos integrantes da unidade. 

Outro ponto de destaque do 
programa é a valorização do tra-
balho em equipe, visto que as 
soluções para um ambiente de 
trabalho adequado dependem do 
potencial criativo e do empenho 
de todos. O grupo constrói as so-

luções viáveis para os problemas detecta-
dos. Nada é imposto, nem mesmo os te-
mas a serem trabalhados. 

“Este Projeto estimula a gestão parti-
cipativa e representa um espaço de re-
conhecimento, troca e disseminação de 
soluções criativas. Com isso, temos uma 
melhoria na qualidade de vida no traba-
lho e aumento na produtividade”, afirma 
Maria do Carmo Corrêa, diretora da Se-
cretaria de Gestão de Pessoas.

Leia matéria completa em http://portal.
trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/
imprensa/primeira-regiao-em-revista/pri-
meira-regiao-em-revista.htm.

O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016. 

Anexo V. Item 19 - Obstáculos Ju-
diciais

19.1- O advogado ou procurador re-
gistrará obstáculo judicial, mediante pe-
tição, em virtude da retirada do processo 
por uma das partes durante a fluência 
do prazo a eles destinados.

19.1- A secretaria certificará as da-
tas de entrega e devolução dos autos 
para efeito de exame pelo magistrado 
de eventual requerimento de restitui-
ção de prazo (art. 221, do CPC – Lei 
13.105/2015).

19.1- As partes serão intimadas da 
decisão que deferir ou indeferir a resti-
tuição de prazo.

19.1- A restituição de prazo ou a 
certidão de registro de obstáculo judicial 
deverão ser requeridos na fluência do 
prazo.

Anexo V. Item 2.11 - As folhas em 
branco devem ser inutilizadas.

Anexo V. Item 2.12 As anotações 
de “sem efeito” devem ser autenticadas 
com a assinatura de quem as fez.

Anexo V. Item 2.14 - Serão assina-
dos, necessariamente, pelo magistrado 
as cartas precatórias, rogatórias, os 
alvarás e ofícios de levantamento de 
importâncias depositadas, ofício e telex 
de liberação de bens, os alvarás de sol-
tura, os mandados e contramandados 
de prisão.

O PROVIMENTO


