
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

Veja, hoje, mais algumas formas de 
evitar o estresse no trabalho:

3 – Seja flexível, não abrace o mundo

Não delegar tarefas e cobrar muito 
de si são alguns dos comportamentos 
que podem se virar contra você, já que 
colaboram com o aumento do stress 
no trabalho. Por exemplo, uma pessoa 
muito perfeccionista nunca vai ficar 
satisfeita com o seu trabalho, não im-
porta o resultado. Ou ela vai considerar 
que não fez mais do que sua obrigação, 
ou vai se culpar pois deixou a desejar.

4 – Não guarde os problemas para si

A falta de comunicação é um dos 
principais males da convivência profis-
sional. Para melhorá-la, um profissio-
nal deve buscar e estudar quais são as 
melhores formas de interagir e de se 
comportar no ambiente de trabalho. 
Se os problemas persistirem, é preciso 
conversar sobre eles, por mais difícil 
que possa ser, já que o ambiente pro-
fissional é muitas vezes opresso. É im-
portante discutir, por exemplo, quando 
o prazo de um trabalho for impossível 
de ser cumprido.

Nas próximas edições, saiba outras 
formas de evitar o estresse no trabalho.

Aniversariantes
Hoje: Antônio Walker Silva Matos (NU-
ASG), Karla Cristina Ferreira (Campo 
Formoso), Maria das Graças dos Santos 
Oliveira (NUCRE), Valdiva Maria Pinhei-
ro Feijão (5ª Vara), Lucigleide Neves de 
Souza (Teixeira de Freitas) e Odete Fa-
rias (Delta). Amanhã: Micheline Barreto 
Times de Carvalho (Feira de Santana) e 
Jamisia Dantas Correia (20ª Vara).

Parabéns!!!
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

CNJ autoriza TJBA 
a descontar dias 

parados de grevistas 
Decisão monocrática do conselheiro Em-

manoel Campelo reconheceu no dia 10/1 o 
direito do Tribunal de Justiça da Bahia  de 
descontar os dias parados dos vencimentos 
dos servidores que fizeram greve. Campelo 
julgou improcedente o Pedido de Providên-
cias no qual nove servidores do TJBA ques-
tionam resolução da Corte baiana.

A decisão baseia-se em jurisprudência 
do STF e do CNJ, que decidiu ser “facul-
tado ao tribunal optar pela compensação 
dos dias não trabalhados” em um julga-
mento de Pedido de Providências em feve-
reiro de 2012. “A regulamentação promo-
vida pelo TJBA está perfeitamente dentro 
de sua esfera discricionária, confirmada 
por este Conselho”, afirmou Campelo. Se-
gundo o conselheiro, a Corte baiana foi 
uma das primeiras a regulamentar o des-
conto de salário em caso de greve. Este 
fato permitiria, segundo o conselheiro, 
que os servidores “soubessem que os dias 
parados seriam descontados e não seriam 
compensados”, disse.

“Não falta racionalidade, razoabilidade 
e proporcionalidade no regulamento, na 
medida em que paralisação de atividades 
no Poder Judiciário provoca consequên-
cias devastadoras para o interesse públi-
co, recrudescendo os quadros de atraso e 
morosidade no andamento dos milhões de 
processos judiciais”, disse.

Os servidores do tribunal baiano pe-
diam a reposição dos dias de férias e da 
remuneração que lhes foram descontados, 
alegando faltar razoabilidade e proporcio-
nalidade à Resolução do TJBA. Segundo os 
grevistas, compensar os dias não trabalha-
dos traria mais benefícios à sociedade.

Combate à improbidade será 
o foco do Judiciário em 2013

O Conselho Nacional de Justiça divul-
gou, na última quarta-feira, 9/1, as metas 
para o Judiciário em 2013. O principal ob-
jetivo, segundo o CNJ, é o combate à im-
probidade administrativa. 

Justiça Federal e Justiça Estadual se 
comprometeram a identificar e julgar, até o 
último dia deste ano, as ações de improbi-
dade e ações penais relacionadas a crimes 
contra a administração pública distribuídas 
até 31/12/2011.

As demais metas (19 no total), estão di-
vididas entre gerais, que devem ser cumpri-
das por todas as instituições da Justiça, e 
específicas para a Justiça Federal, Estadu-
al, Eleitoral, do Trabalho, Militar da União 
e Militar Estadual.

As metas gerais são encabeçadas pela 
diminuição dos acervos. Todos os tribunais 
devem julgar mais ações do que o número 
de processos distribuídos, e cada segmento 
da Justiça deve dar cabo a uma fração de-
terminada de processos de diferentes anos 
anteriores.  Além disso, os órgãos do Judi-
ciário terão de desenvolver, nacionalmente, 
"sistemas efetivos de licitação e contratos".

A Justiça Eleitoral, que tem apenas 
duas metas, deverá racionalizar ao menos 
cinco dinâmicas de trabalho das unidades 
judiciárias de primeira instância, além de 
implantar e divulgar a "Carta de Serviços" 
da segunda instância.

Já a Justiça Federal, além do julga-
mento de processos sobre improbidade 
administrativa, tem uma meta voltada ao 
jurisdicionado: designar audiências e con-
duzir demais atividades de conciliação ade-
quadas à solução de conflitos em número 
maior do que em 2012.

O documento impõe ainda a realiza-
ção de parcerias entre o CNJ, os TJs, os 
TRFs, os TREs e os Tribunas de Contas, 
para aperfeiçoar a alimentação do Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por ato de 
improbidade administrativa.

As metas específicas de 2013 estão 
próximas das que foram definidas para o 
ano passado. Em 2012, chamaram aten-
ção metas definidas para Justiça Eleitoral 
porque também incluem o jurisdicionado, 
como a que determina a realização de pes-
quisa sobre a qualidade da prestação dos 

serviços e satisfação do cidadão nos tribu-
nais eleitorais e implantar pelo menos uma 
iniciativa de promoção da cidadania volta-
da para jovens.

As metas gerais de 2012 se concentra-
ram também no julgamento dos acervos, 
mas determinaram, ainda, a constituição do 
Núcleo de Cooperação Judiciária e a insti-
tuição do juiz de cooperação. Os resultados 
sobre as metas do ano passado ainda não 
foram divulgados, pois os dados referentes 
ao mês de dezembro do ano passado serão 
enviados ao CNJ até 30 de janeiro.

Em 2011, apenas quatro Tribunais 
de Justiça cumpriram integralmente as 
metas nacionais estabelecidas pelo CNJ: 
de Sergipe, de Roraima, do Paraná e do 
Amazonas. O TST também alcançou todas 
as metas gerais e ficou em 1º lugar no 
ranking nacional, seguido por cinco outros 
tribunais da Justiça do Trabalho: os Tribu-
nais Regionais da 1ª, 9ª, 13ª, 14ª e 23ª 
regiões. As metas não atingidas nos anos 
anteriores continuam em acompanhamen-
to pela Comissão de Metas.

Os juízes federais Ávio Novaes, diretor 
do Foro, Cynthia Lopes e Rosana Noya, 
além de dezenas de servidores, participa-
ram na tarde desta segunda-feira, 14/1, de 
uma festa surpresa preparada para come-
morar o aniversário do diretor do NUCRE, 
Luiz Quaresma de Mello Neto.

A juíza federal da 14ª 
Vara, Cynthia Lopes, proferiu 
algumas palavras em nome 
dos magistrados para regis-
trar que se sentia à vontade 
para falar a respeito de Luiz 
Quaresma por ele ser uma 
pessoa querida, com uma 
grande alegria de viver e uma 
inquebrantável disposição 
para ajudar a quem necessi-
ta. “Com o coração aberto, 
solidário e cheio de vida, 

Servidores e magistrados comemoram 
aniversário do diretor do NUCRE

sabe conquistar a todos como 
conquistou cada um de nós 
que sentimos grande prazer  
em estar ao seu lado”, afirmou 
a magistrada.

Dra. Cynthia lembrou que 
o diretor do NUCRE faz mui-
tos amigos por onde passa e, 
portanto, tem muito o que co-
memorar, uma vez que faz do 
seu trabalho um ambiente des-
contraído e alegre. “E ficamos 
todos felizes por compartilhar 
da sua alegria”, finalizou.

Luiz Quaresma agradeceu 
a homenagem surpresa, reafirmando que 
sente uma enorme satisfação em conviver 
num ambiente tão agradável com colegas 
tão competentes e solidários. Garantiu 
que os inúmeros amigos servidores da 
Justiça Federal são como se fossem uma 
grande extensão da sua própria família.


