
Aniversariantes
Hoje: Alex dos Santos (Itabuna), Cláu-
dio Litieri Brentz (NUCAF), Liana Caldas 
Vieira da Silva (17ª Vara), Marcos Anto-
nio de Carvalho (NUTEC), Mario Caldas 
Neto (3ª Vara), Sabrina Ferreira Melo (1ª 
Vara), Raul Bernardino (Juazeiro), Rodri-
go Ribeiro (7ª Vara), Sérgio Santos (Con-
ciliação) e Yasmin Freitas Pinto (Turma 
Recursal). Amanhã: Edival Barreto Júnior 
(NUTEC), Priscila Correa de Carvalho 
(14ª Vara), Vicente Paulo Filho (NUCOI), 
Antonio Carlos dos Santos (Barreiras), 
Adilton da Conceição (Áquila). Domin-
go: Ana Carolina dos Santos (21ª Vara), 
Célio Santos (Vitória da Conquista), Ar-
noldo Wilde (Jequié), Esterlina Duarte 
(Campo Formoso), Rafaela Damasceno 
(Vitória da Conquista) e Rogério Carva-
lho (Stefanini). Segunda-feira: Dr. Cân-
dido Moraes Pinto Filho (20ª Vara), Nara 
Peregrino de Carvalho (NUCJU), Arol-
do Andrade (Feira de Santana), Gutavo 
Santos (NUTEC), André Luis do Amor 
Divino (Áquila), João Marcelo Oggioni e 
Fabiana Rocha (ambos da 1ª Vara).
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Quem tiver a curiosidade de assistir a 

uma das reuniões que o Comitê Vida Legal 
realiza semanalmente, certamente ficará 
tonto diante da quantidade de ideias que 
brotam das cabeças dos membros do gru-
po: os servidores Rita Olivia Cardoso (20ª 
Vara), Conceição Moraes (SEBES); Patricia 
Pimenta (9ª Vara) e Luiz Goulart (SECOS)

Apesar do reduzido número de compo-
nentes, o Comitê vem atuando com grande 
esforço para a melhoria da qualidade de 
vida no trabalho, que é a sua missão. A ser-
vidora Rita Olívia explica que o Comitê é a 
unidade gestora responsável pela execução 
de projetos de qualidade de vida no traba-
lho. Na Bahia, o Comitê existe desde 2010 
e seus componentes têm orgulho de cons-
tatar que ele é, entre todos os da Primeira 
Região, um dos mais ativos e atuantes. 

Luiz Goulart lamenta que o grupo este-
ja sobrecarregado. “Somos apenas quatro 
indivíduos para um trabalho que envolve 
toda a Seccional. Quando um de nós se 
afasta por férias, os demais ficam ainda 
mais assoberbados”, diz o servidor.

Conceição Moraes explica: “Há uma 
Seção de Qualidade de Vida no Tribunal só 
para pensar nesse tema. Nós, ao contrário, 
temos nossas muitas atividades de traba-
lho e ainda temos que tirar um tempo para 
pensar em ações de qualidade de vida e 
lutar para implantá-las. Algumas já come-
çaram a ser implantadas como resultados 
de uma grande pesquisa realizada em 
toda a Primeira Região. Sempre tivemos 
como premissa que os projetos devem ser 
focados nas reais necessidades de quem 
compõe o ambiente de trabalho, com base 
nas suas percepções de bem ou mal estar, 
e não apenas em atividades de prevenção 
e tratamento de saúde, embora estas tam-
bém sejam parte indispensável da nossa 
compreensão de qualidade de vida”

Luiz Goulart complementa: “A Presi-
dência do TRF1 tem investido em uma 
Política de Qualidade de Vida no Trabalho 

Conheça o Comitê Vida Legal

para garantir maior eficácia, produtivi-
dade e um clima organizacional de qua-
lidade. A busca pelo próprio Tribunal em 
recente workshop da sensibilização dos di-
retores das SECADs demonstra consciên-
cia do mal estar detectado principalmente 
da questão da organização do trabalho e 
como isso interfere na percepção de qua-
lidade de vida das pessoas”

Conceição Moraes afirma: “A organi-
zação do ambiente de trabalho foi diag-
nosticada como possível causador de risco 
de adoecimento, o que nos apontou a ne-
cessidade de atuar com urgência na cons-
cientização dos gestores”.

Os membros do Comitê são unânimes 
em constatar a importância da sensibiliza-
ção dos gestores através de encontros em 
que se discutam as experiências. Já foram 
atingidos diretores de Secretaria e em se-
guida serão trabalhados os supervisores. 

Conceição Moraes avalia: “Acreditamos 
que as soluções efetivas só podem ser 
construídas no próprio ambiente de traba-
lho.   O papel do Comitê Vida Legal é ser 
o facilitador deste processo pela promoção 
do diálogo quanto aos aspectos revelados 
na pesquisa diagnóstica, criando condi-
ções para discussão dos assuntos de cada 
área, através da promoção de workshops 
com viés psico-organizacional já que a 
questão é basicamente comportamental”.

O sonho de todos os gestores é envolver 
também os magistrados. Luiz Goulart diz 
que este é o principal apoio de que o gru-
po precisa, pois os juízes são os principais 
gestores no final da cadeia de relações.

Patrícia Pimenta faz coro aos colegas: 
“Nossa maior dificuldade é que não temos 
um tempo destacado para esse importan-
te trabalho. Cada minuto que passamos 
reunidos é roubado do nosso tempo pes-
soal e nas nossas Unidades. No meu caso, 
que tenho que me deslocar toda semana 
do prédio dos JEFs para as reuniões do 
Comitê no prédio-sede e num horário de 
engarrafamento, é mais difícil ainda. Só 
com muita boa vontade, o que não me fal-
ta. Quisera que outros colegas dividissem 
essa tarefa conosco”.

Na percepção de Rita Olívia, além da 
questão do gerenciamento do tempo, é 
necessário apoio dos destinatários e dos 
gestores. “Nós somos voluntários e acu-
mulamos as atribuições dos nossos cargos 
com a concepção e execução de projetos 

que contribuam para 
uma organização 
mais humanizada, 
que proporcione con-
dições de desenvol-
vimento aos servido-
res e magistrados e 
possibilite, também, 
reconhecimento da 
sociedade diante da 
melhoria contínua 
gerada na prestação 
de serviços ao juris-
dicionado. Entretan-
to, embora o Comitê 
seja um grupo de 
pessoas destaca-
das para conceber e 

gerenciar ações de qualidade de vida no 
trabalho a melhoria das condições e do 
ambiente de trabalho é um processo de 
construção social, de diálogo coletivo, que 
precisa do envolvimento de todos”, afirma, 
expressando entusiasmo pela missão atri-
buída aos gestores do Comitê Vida Legal.

Na opinião de Conceição, “Na Bahia, 
temos alcançado muitas conquistas em 
ações de promoção de qualidade de vida, 
principalmente com a co-responsabili-
zação que os servidores têm assumido 
através da ASSERJUF, com a implantação 
do espaço terapêutico, salão de beleza, 
locadora, convênios diversos que são im-
portantes  para uma melhor qualidade de 
vida, mas não podemos achar que esta-
mos construindo qualidade de vida  ape-
nas com estes instrumentos, pois, como o 
resultado da pesquisa comprova,  o impor-
tante mesmo é tratar as causas”

“Se a causa do adoecimento é o pra-
zo com que os processos precisam andar, 
uma massagem ou um relaxamento não 
vão resolver. Não adianta a instituição su-
focar o servidor com um prazo inumano 
e achar que tudo estará tudo bem se ele 
fizer uma massagem para se recuperar. 
Esse servidor vai voltar para o mesmo am-
biente, para a mesma situação, causando 
um círculo vicioso de adoecimento-trata-
mento-adoecimento”, complementa Con-
ceição.

Rita Olívia é a mais animada em rela-
ção a um grande projeto que está sendo 
desenvolvido na Seccional, apontado como 
pioneiro na Primeira Região, que é o “Gi-
nástica Laboral e Educação Postural com 
Personal Training Virtual”. Há um ano o 
Vida Legal da Bahia vem envidando esfor-
ços para a consecução desse projeto que, 
ao ser implementado, beneficiará todo o 
corpo funcional da Justiça Federal da Bahia 
e até de outros Estados, o que, por ques-
tões práticas, jamais se conseguiria com a 
ginástica laboral presencial. 

Além das vantagens para o servidor de 
poder realizar a sua educação postural e 
ginástica laboral durante o expediente, sem 
se afastar da sua sala, Luiz Goulart lembra 
que ganha a própria instituição pois previ-
ne afastamentos e aposentadorias precoces 
em razão dos problemas como a LER. “O 
servidor não será obrigado a educar sua 
postura, mas a instituição lhe dará os ins-
trumentos para isso. Depois ele não poderá 
se queixar de falta de atenção da Justiça”

O projeto tem duas etapas e o Vida Le-
gal trava uma corrida contra o tempo para 
implantar a primeira fase até o final do ano, 
de modo a evitar que os recursos financei-
ros vinculados à qualidade de vida sejam 
perdidos. 

Além desse projeto o Vida Legal tem vá-
rios outros desenvolvidos e/ou encaminha-
dos - “Pensando em Qualidade de Vida” 
Palestra/Oficina “Educação dos Filhos na 
Contemporaneidade – um Desafio (pos-
sível) para os Pais”, “Em busca do Auto-
controle - vencendo o tabagismo”, “Espaço 
Multifuncional do JEF”, “Reformulação da 
Organização do Trabalho na Seccional”,  
“Projeto Antifumo” (2ª fase) -, mas o prin-
cipal desafio é a melhora da organização 
do trabalho. Atento às especificidades de 
cada unidade da Seccional, vem buscando 
dialogar com servidores e magistrados bus-
cando soluções viáveis para o fim almejado, 
identificando, entretanto, na sensibilização 
dos gestores, sua maior dificuldade.

Patrícia Pimenta acredita que “a maior 
dificuldade é cumprir as muitas metas. Te-
mos metas em vários níveis e que exigem 
produtividade. Como é que se executa isso 
tudo sem sacrificar o servidor ou não exi-
gir dele além do seu limite? Algo tem que 
ser resolvido nessa relação porque sempre 
vai haver metas, sempre vai haver excesso 
de trabalho diante dos limites dos recur-
sos humanos ou físicos. É a gestão que vai 
fazer a diferença. Você tem unidades na 
Justiça onde há um maior estresse, um 
ambiente com mais pressão, enquanto em 
outra unidade, com a mesma quantidade 
de trabalho, vê-se outro clima. O que muda 
é a gestão, a maneira de lidar com essas 
exigências. O trabalho não pode adoecer 
as pessoas”.

Conceição Moraes complementa: “Às 
vezes, o gestor é um excelente técnico, 
mas não tem a capacitação comportamen-
tal do líder. Se fizermos um levantamen-
to das capacitações que a UNICORP e a 
SEDER fazem, basicamente são capaci-
tações técnicas. Você tem poucos cursos 
para essa área. Nosso objetivo é alcançar 
uma gestão cada vez mais humanizada, 
ou seja, sair do conceito ultrapassado de 
pessoas como “recursos humanos” para 
reconhecer e valorizar sua contribuição 
enquanto ser humano e elemento princi-
pal de nossa organização .   Embora pare-
ça difícil conquistar este objetivo, este é 
o único caminho para a sustentabilidade 
de organizações como a nossa, inclusive 
para provar que é possível  temos o  TRT 
10  como uma das maiores referências em 
qualidade de vida entre os órgãos públi-
cos. Eles têm um trabalho muito bem fei-
to. Essa pesquisa que fizemos agora, eles 
fizeram há cinco anos e já refizeram e pu-
deram comprovar como melhorou bastante 
o índice de percepção de bem estar”

Patrícia Pimenta arremata: “Se você 
não sabe do que as pessoas estão adoe-
cendo, como é que vai fazer um trabalho 
preventivo? São focos diferentes de in-
tervenção. Quando um servidor adoece, 
ele adoece o ambiente de trabalho dele 
porque esse trabalho é redistribuído para 
outras pessoas que, às vezes, já estão so-
brecarregadas”


