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NESTA QUINTA, 21 DE AGOSTO, 
TEM ATO PELA REDUÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO NO TRT1

Na quinta-feira, os ser-
vidores do Tribunal 
Regional do Trabalho 

da 1ª Região (TRT1) se concen-
trarão na luta pela redução da 
jornada com implantação das 
6h diárias no TRT1. O Siseju-
fe convoca todos os servidores 
do TRT1 para o Ato pela Redu-
ção da Jornada de Trabalho, 
em frente a sede do tribunal, na 
avenida Presidente Antônio Car-
los, 251, Centro, Rio de Janeiro.

Por uma jornada sem 
adoecimento no TRT1

Os servidores têm sido co-
brados por resultados para 
além dos limites da equidade 
entre carga de trabalho e jor-
nada, em função da junção en-
tre metas aleatórias de traba-
lho, sem critérios e bem acima 
do razoável, e de distribuição 
de processos por quadro de 
servidores lotados em varas e 

cartórios. A intensificação opera-
da a partir da implementação do 
Processo Judicial Eletrônico (PJE), 
como ferramenta estratégica na 
busca da celeridade e da produ-
tividade, não veio acompanhada 
de suporte necessário para o seu 
uso por servidores, juízes e advo-
gados. O uso da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 
como ferramenta de controle da 
produtividade, aliado aos pro-
cessos competitivos estabeleci-
dos através de ranqueamentos 
estatísticos de produtividade dos 
tribunais e, por consequência, 
dos seus órgãos, tem levado ser-
vidores e juízes ao adoecimento 
na busca por alcance e/ou supe-
ração de metas propostas.

Para minimizar, corrigir e pre-
venir o aumento do adoecimento 
e garantir qualidade de vida no 
trabalho é necessária a imple-
mentação de pausas intrajorna-
da nos moldes da NR 17 (parada 

de 15 minutos) e instituição da 
jornada de 30 horas semanais 
de trabalho.

Aprovar a jornada 
de 6h diárias 
é questão de saúde

Foi incluído na pauta de 
julgamento do Órgão Es-
pecial do TRT1, do pró-
ximo dia 21 de agosto, 
quinta-feira, o Processo Ad-
ministrativo (PA) nº 0006197-
65.2013.5.01.0000, que tra-
ta de recurso administrativo 
interposto contra decisão da 
Presidência do TRT1, a qual 
indeferiu o requerimento do 
Sisejufe de adoção da jornada 
de 6 horas.

Assim, é hora de lutar por 
mais saúde e por mais quali-
dade vida no ambiente profis-
sional. A redução da jornada 
é um passo estruturante para 
garantir condições dignas de 
trabalho e para dar um basta 
na sobrecarga de tarefas e no 
adoecimento.

Portanto, nesta quinta lute 
pelo direito de não adoecer e 
pare em defesa da implanta-
ção das 6h diárias no TRT/RJ.

21 de agosto de 2014
Das 10h às 12h

TRT1 ANTONIO CARLOS


