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II Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

  

Ficha de Inscrição  

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

  

• Nome: Valdir Soares Fernando  

• Cargo/curso universitário: Técnico Judiciário  

• Órgão: Seção Judiciária do Estado de Pernambuco  

• Cidade/UF: Recife/PE  

  

Título da prática: Justiça Federal sem fumo ou do Tabagismo, Assassino Invisível 

Categoria: Boas práticas dos servidores na Justiça Federal  

  

SÍNTESE  

  

Iniciando-se em janeiro de 2016, na 22ª Vara Federal/PE, a presente prática utilizou-se da 

literatura de cordel como meio lúdico de comunicação, em benefício da sociedade, a partir 

dos próprios integrantes da cita unidade jurisdicional, como multiplicadores de 

informações acerca dos malefícios do tabagismo.   

  

No universo da Responsabilidade Socioambiental e Gestão de Pessoas, sabe-se que os 

fatores de risco em saúde, dentre eles o tabagismo, estão relacionados à redução na 

produtividade, faltas ao trabalho (absenteísmo), aposentadorias precoces, redução na 

motivação e criatividade, aumento dos custos em assistência médica e acidentes no trabalho, 

observa-se que o baixo rodízio dos recursos humanos na área pública e o 

envelhecimento dessa força de trabalho exigem programas e estratégias para a 

manutenção do seu nível de saúde. Por outro lado, a promoção de um ambiente livre de 

poluição ambiental causada por cigarro é benéfica a todos.   

  

Desse modo, apresenta-se como principal objetivo da prática em referência, contribuir na 

produção de um ambiente livre de poluição tabagista, cooperando no controle dos fatores de 

risco para doenças crônicas, com atividades que envolvam, notadamente, a educação em 

saúde.   

  

Como ação inovadora, pretende-se fazer o trabalho de conscientização para o não uso do 

cigarro, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 

não do tabaco, nas dependências e áreas comuns desta Unidade Jurisdicional Federal, como 

pano de fundo para a posterior criação de Programa de Controle do Tabagismo no Ambiente 

de Trabalho da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, mediante a divulgação de 

informações referentes ao tema e tratamento biopsicossocial e farmacoterápico 

especializado.  

  

Os recursos utilizados foram o lúdico e o Cordel intitulado: Tabagismo: Assassino 

Invisível, instrumentalizados com a produção do texto formado por 70 sextilhas e 

exposição do projeto em reuniões com os gestores da 22ª Vara Federal/PE (juiz federal, 

diretor e demais integrantes da unidade jurisdicional), quando foram trocadas ideias acerca 
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das atividades que seriam desenvolvidas no local, havendo a disponibilização de panfletos e 

folders com informações acerca dos males do tabagismo, comprometendo-se cada integrante 

da vara em servir de multiplicador para a efetiva difusão das aludidas informações. 

Destaque-se que a execução da presente experiência foi realizada concomitantemente com o 

expediente, sem qualquer prejuízo com o trabalho jurisdicional.  

  

De forma direta, há parceria com a 22ª Vara Federal/PE e, de forma indireta, com a Seção 

Judiciária do Estado de Pernambuco.  

  

Foram gastos R$400,00 (papel, tinta para impressão), vez que tudo foi feito 

artesanalmente e com recursos próprios.  

  

A propagação ocorre a partir da área de abrangência da 22ª Vara Federal/PE, cujos 

integrantes servem como multiplicadores das informações veiculadas no texto de cordel.  

  

Crê-se que houve contribuição para o aperfeiçoamento da justiça, na medida em que o 

Mapa Estratégico da Justiça Federal prevê a criação de programas antitabagismo, orientando 

para a realização de campanhas que busquem conscientizar os seus integrantes e, a partir 

deles, a sociedade em geral, sobre a importância do ambiente livre de cigarro e, em momento 

oportuno, oferecer informações sobre tratamentos e unidades de apoio ao fumante. A partir 

do marco fixado no aludido Mapa, surge a presente ideia, demonstrando que este tipo de 

iniciativa pode vir à luz não somente a partir dos presidentes de tribunais e/ou diretores 

de fóruns, podendo surgir de qualquer um de nós, principalmente diante das necessidades 

da pessoa humana, independentemente do cargo, função, raça, religião, sexo ou grau de 

escolaridade.   
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Fotos dos instrumentos da prática Justiça Federal sem fumo ou do Tabagismo, 

Assassino Invisível  
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