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Aniversariantes
Hoje: Argilandes Carvalho Guedes (15ª Vara), Arimar dos Santos Oliveira (17ª 

Vara), Elise Dias Machado Lima (19ª Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma Recur-
sal), Micheline Bacelar Pereira (4ª Vara), Larissa Mendes Correia (Jequié), Gabriel 
dos Santos Moreira (2ª Vara), Carine Cruz dos Anjos e Nauane dos Santos Camilo 
(ambas do NUCRE). 

Amanhã: Ana Claudia Oitaven Pamponet (3ª Vara), Ana Luiza Sampaio Simões 
de Carvalho (NUCJU), Ana Paula dos Reis Meira (Jequié), Jéssica Alves de Carvalho 
(16ª Vara), Fernanda Oliveira Amorim (Turma Recursal), Lara Gonçalves Ribeiro 
(Campo Formoso) e Élson Gualberto de Oliveira (VIPAC). 

Parabéns

Técnicas para meditar 
e acalmar a mente
A lista de benefícios oferecidos pela 

meditação não encontra limites. A técni-
ca milenar ajuda a disciplinar e acalmar 
a mente, trazendo conforto emocional e 
aumentando a capacidade de concen-
tração. É um exercício ótimo para nos 
ajudar a lidar com as nossas emoções.

E se você é do tipo que nunca nem 
pensou em usufruir de tudo isso, apavo-
rado só de pensar em incenso e música 
instrumental, tem tudo para mudar de 
ideia. Há técnicas para todos os tipos de 
perfil: dá para meditar de olho aberto, 
vendo uma imagem bonita, entoando 
mantras ou simplesmente em silêncio, 
num lugar calmo.

O tempo para sentir todas essas me-
lhoras varia de uma pessoa a outra e 
tem pouca relação com a duração da 
prática. O que conta é a firmeza de 
propósito, a disciplina e a regularida-
de para criar o hábito. A meditação é 
a ginástica da mente, com a vantagem 
de que bastam 15 minutos diários para 
desencadear as mudanças na vida dos 
praticantes.

TÉCNICA 1 - CORPO SÃO

Apoios fisiológicos usados para me-
lhorar o estado mental. É uma das mais 
comuns e simples de fazer. Concentre-se 
na respiração, nas batidas do coração ou 
na pulsação do corpo. Sente na chama-
da pose de índio (ou posição de lótus), 
com a coluna reta e as pernas cruzadas. 
Feche os olhos e focalize o fluxo de ar 
que entra e sai de seus pulmões. 

Essa técnica é aplicada no budismo 
japonês. Se uma pessoa está ansiosa e 
agitada, o gesto de inspirar e expirar o ar 
longamente simboliza expelir o que está 
incomodando. É a saída do excesso de 
peso, propiciando um estado de sereni-
dade. A prática hinduísta do tantrismo 
se concentram nas pulsações e o tao-
ísmo, baseado na filosofia chinesa, nos 
batimentos cardíacos.

Na próxima edição leia outras téc-
nicas para aprender a acalmar a mente

Fonte: www.minhavida.com.br/bem-estar

Sua
Saúde

CJF edita ato 
que garante mais 

transparência
O Conselho da Justiça Federal, por meio 

da Portaria n. CJF-POR-2016/000228, 
passa a disponibilizar o acesso público ao 
Sistema Integrado de Gestão Administrati-
va. A decisão foi assinada pela vice-presi-
dente do CJF, ministra Laurita Vaz, e tem 
como premissa fortalecer a transparência 
dos atos e procedimentos que tramitam no 
órgão a quem possa interessar, sejam ma-
gistrados e servidores da Justiça Federal, 
entidades e organizações públicas ou pri-
vadas e o cidadão. A nova regra entrou em 
vigor no dia 1º de julho.

Os usuários externos serão autorizados 
a acessar o sistema após cadastramento 
prévio, realizado por formulário eletrônico 
disponibilizado pelo CJF. Aos cinco TRFs, o 
acesso ao sistema será livre. Os processos 
eletrônicos também estarão liberados para 
consulta pública, sem prejuízo do atendi-
mento presencial nas unidades do Conselho.                                                                                     

Ainda de acordo com a Portaria, o in-
teressado que apresentar requerimento ao 
Conselho para acompanhar algum proces-
so será notificado da autuação, distribuição 
e inclusão na pauta, além do resultado do 
julgamento do feito. Diante da nova norma, 
a Secretaria de Tecnologia da Informação 
do CJF se prepara para disponibilizar a fer-
ramenta de acesso ainda no mês de julho.

TRF1 decide que servidor condenado 
administrativamente deve provar 

inocência para ser absolvido
A 2ª Turma do TRF da 1ª Região re-

verteu decisão de primeiro grau que havia 
condenado a Universidade Federal de Mi-
nas Gerais a indenizar um servidor público, 
entendendo que o condenado em processo 
administrativo deve provar que não come-
teu faltas para ser absolvido na Justiça. 

O empregado acionou a Justiça para 
pedir a anulação de penalidade de suspen-
são aplicada pela instituição, bem como a 
devolução de valores referentes a desconto 
efetuado em seu salário por causa de dias 
não trabalhados.

Na primeira instância, o servidor che-
gou a obter decisão determinando à UFMG 
o pagamento de indenização. Contudo, a 
Advocacia-Geral da União argumentou em 
recurso que o funcionário não apresentou 
qualquer evidência comprovando ter efe-
tivamente trabalhado nos dias apontados 
como faltas pela instituição de ensino.

Os advogados públicos também desta-
caram que a UFMG assegurou ao servidor 
o devido processo, o contraditório e a am-

pla defesa, permitindo a apresentação de 
recursos administrativos contra as penali-
dades. A AGU ainda apontou que o fun-
cionário fez uso dessa prerrogativa e que 
os recursos por ele interpostos foram de-
vidamente analisados e respondidos pelas 
autoridades administrativas.

O recurso da AGU foi acolhido pelo 
TRF1 que manteve as penalidades aplica-
das pela universidade. O relator observou 
que os colegas de trabalho do servidor con-
firmaram a existência de condutas inade-
quadas no ambiente de trabalho.

“As testemunhas relatam atos contu-
mazes de constrangimento, insubordina-
ção e desrespeito por parte do autor. Os 
colegas de trabalho descrevem que ele 
está sempre comentando sobre sua vida 
sexual, que gastava cerca de 30 a 40 mi-
nutos em ligações telefônicas, utilizava-se 
de computadores sem a autorização dos 
usuários, entrava em atrito com colegas e 
denegria a imagem do seu setor por não 
ter responsabilidade quanto ao transporte 
de equipamentos”, exemplificou. 

Desconto por afastamento irregular 
é inválido sem aviso a servidor

A Universidade Federal de Santa Cata-
rina deve devolver valores descontados do 
salário de uma servidora que ficou três me-
ses em licença médica de forma irregular. O 
TRF4 entendeu que o erro foi da instituição, 
que não informou a autora que o afastamen-
to fora negado.

A autora ocupa o cargo de técnica em 
enfermagem na universidade e já estava há 
mais de um ano afastada do serviço quan-
do entrou novamente em licença médica 
por 90 dias. Cerca de dois meses depois, 
ela foi submetida à avaliação pericial.

Ela retornou ao trabalho após o fim do 
prazo.  Porém, alguns dias depois, a servi-
dora foi notificada de que a junta médica 
que realizou a sua perícia não havia a con-
siderado incapaz para o serviço e, portan-
to, suas ausências seriam consideradas fal-
tas injustificadas e seu salário descontado 
a partir do mês seguinte.

A técnica em enfermagem ajuizou ação 
para reaver os valores deduzidos. Ela apon-
tou que não foi informada do indeferimento 
de sua licença e que, em razão disso, não 
poderia ser penalizada.

A UFSC alegou ter concedido licença à 
autora só até o mês de janeiro. A institui-
ção também ressaltou que, embora estives-
se afastada durante quase todo o ano de 
2014, a servidora continuou trabalhando 
em um hospital da região.

A Justiça Federal de Florianópolis jul-
gou a ação procedente.  A Universidade 
recorreu e por unanimidade, a 3ª Turma do 
TRF4 manteve a decisão de primeiro grau. 

“Não ficou caracterizada a má-fé da 
autora, que acreditava estar afastada para 
tratamento de saúde no período em que 
não compareceu ao trabalho”, afirmou o 
desembargador federal Ricardo Teixeira do 
Valle Pereira, relator do processo. 

Compartilhamento de 
dados da administração 

pública federal
Órgãos e entidades da administração 

pública federal e demais entidades contro-
ladas pela União, detentoras ou responsá-
veis pela gestão de bases de dados oficiais, 
disponibilizarão aos órgãos e às entidades 
da administração pública federal o acesso 
aos dados sob sua gestão, é o que deter-
mina o Decreto n. 8.789, de 29.6.2016. 

Pela norma, os dados cadastrais se-
rão compartilhados de forma automática, 
preferencialmente, para evitar novas exi-
gências de apresentação de documentos e 
informações, de modo que a atualização de 
dados seja permanente e simultânea. 

O decreto considera dados cadastrais 
o CPF, CNPJ, PIS, Pasep, título de eleitor, 
Número de Identificação Social, nome civil 
e/ou social, data de nascimento, filiação, 
naturalidade, nacionalidade, sexo, estado 
civil, grupo familiar, endereço, vínculos em-
pregatícios, entre muitos outros. 

“Fica dispensada a celebração de con-
vênio, acordo de cooperação técnica ou 
ajustes congêneres para a efetivação do 
compartilhamento das bases (...) A soli-
citação de acesso a bases de dados será 
realizada mediante pedido ao órgão res-
ponsável, com, no mínimo, as seguintes 
informações: data da solicitação, identi-
ficação do solicitante, telefone e endere-
ço eletrônico institucional do solicitante, 
descrição clara dos dados da solicitação e 
descrição das finalidades de uso dos da-
dos”, trechos do decreto que está na ínte-
gra em http://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/
file/fileDownload.jsp?fileId=2C90824F55
6FB2180155A29CD9D71669 .


