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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Dados recentes sobre o absenteísmo e Qualidade de Vida no Trabalho apurados pela 

Diretoria de Saúde indicam a necessidade de desenvolver ações visando melhorar o bem-

estar no trabalho, premissa fundamental para o cumprimento da missão institucional do 

Tribunal.  A criação e execução deste programa alinha-se ainda aos anseios do CNJ que 

estabeleceu como diretriz estratégica para todos os órgãos do Poder Judiciário para o 

período 2015-2020 “zelar pelas condições de saúde de magistrados e servidores, com 

vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no trabalho”. 

 

DESCRIÇÃO 

Planejamento, execução e monitoramento de projetos e ações estratégicas para a 

promoção da saúde e segurança no trabalho, e a prevenção do adoecimento. Compõem 

este programa: 

Projeto Estratégico Estresse no Trabalho – implantação de metodologia para 

diagnóstico do estresse nas unidades de trabalho com posterior definição de 

medidas de mitigação de suas causas; 

Indicação de gerente: Ariana Nascimento Cerqueira 

 

• Projeto Estratégico PJe com Saúde – estudo comparativo entre Varas do Trabalho 

que utilizam o PJe e Varas predominantemente manuais, com levantamento de 

indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho; estudo qualitativo 

sobre a percepção do impacto do PJe na saúde de magistrados e servidores; 

definição e aplicação de parâmetro mensurável, replicável e comparável de 

avaliação da capacidade de trabalho de magistrados e servidores. 

Inclui a proposição de melhorias, sejam elas tecnológicas, de organização do 

trabalho ou de capacitação de pessoas. 

Indicação de gerente: Gustavo Henrique Mendes Gabriel da Silva 
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Projeto Estratégico Saúde em Movimento – implantação de ginástica laboral, 

associada à avaliação fisicopostural, nas Unidades de Primeira Instância e em 

outras com risco ergonômico a serem definidas pela Diretoria de Saúde; 

verificação da possibilidade legal e orçamentária de credenciar junto ao Plano de 

Saúde do Tribunal programas tais como RPG e Pilates. Espera-se com este projeto 

diminuir o sedentarismo e as doenças osteomusculares. 

Indicação de gerente: Fernanda Freire Fonseca 

 

Projeto Estratégico SaudavelMENTE – promoção de palestras, vídeos educativos / 

filmes veiculados internamente, oficinas de reflexão, espaços de conversa, 

intervenções individuais e coletivas que auxiliem as pessoas a reconhecer as 

principais características dos transtornos mentais, seu tratamento precoce e sua 

prevenção; 

Indicação de gerente: Márcia Rachel Pires 

 

Projeto Estratégico Clínica do Trabalho – promoção do diálogo entre servidores, 

gestores e pesquisadores sobre questões que impactam a qualidade da vida e do 

trabalho, contribuindo com melhorias na gestão e organização do trabalho das 

situações de trabalho analisadas. Os pesquisadores são psicólogos com doutorado 

em áreas de estudo do trabalho, e do corpo docente da UEMG, PUC-MG e CEFET. 

Indicação de gerente: Raquel Aguiar Ferreira 

 

Ação Estratégica de aplicação de inventário para avaliar a qualidade de vida no 

trabalho de magistrados e servidores. 

Indicação de responsável: Raquel Aguiar Ferreira 

 

Ação Estratégica para ampliar a adesão aos Exames Periódicos Médico e 

Odontológico. 

Indicação de responsável: Ciwannyr Machado (médico) e Fabiana de Oliveira 

Vasconcelos (odontológico) 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Fomentar, através de assessoria técnica e fornecimento de dados à Administração: 

� A melhoria da qualidade de vida no trabalho; 

� A melhoria das condições de trabalho, incluindo ambiente e organização; 

� A promoção da saúde e prevenção de doenças. 

� A melhoria da percepção de magistrados e servidores sobre a sua qualidade de 

vida no trabalho; 

� O cumprimento da legislação referente à saúde e segurança do trabalho; 
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VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Assegurar um ambiente saudável e seguro. 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: fevereiro de 2015 

PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO: Secretário de Saúde – Geraldo Mendes Diniz 

INDICAÇÃO DE PATROCINADOR DO PROJETO: Secretário de Saúde – Geraldo Mendes Diniz 

 

 


