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Mês do Servidor

“Eu sou servidora do quadro há 9 anos, tra-
balhei em Teixeira de Freitas, Juazeiro, NU-
CGP e, atualmente trabalho na SEPAT/NUCAF. 

Para mim, ser servidora é colocar-me à 
disposição dos colegas e das pessoas que 
precisam de nosso serviço. É estar prepa-
rada para as surpresas, adversidades e mu-
danças dos cenários políticos e sociais, que 
impactam em nossa vida. Acompanhar e se 
adaptar a essas tendências. É estudar, pes-
quisar e aprender. Estar atenta aos aspectos emocionais, 
pessoais e relacionais que interferem no convívio com o outro...e se rein-
ventar todos os dias”.  

Helga dos Humildes Almeida, servidora lotada na SEPAT/ SJBA.

Edição n.  5.769. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 08/10/2021.
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Aniversariantes:
Hoje: Marcos Augusto Souza (TRF1), Daniela de Souza Martins de Araújo (6ª Vara), 
Claudia Jesus de Santana (Outros Órgãos), Renata de Assis dos Santos (5ª Vara/JEFs). 
Amanhã: Cristiane Soares de Faria (Outros Órgãos), Saulo Sampaio Andrade (Teixeira 
de Freitas), Gustavo Brito de Avila (22ª Vara), Carlos Eduardo Rocha Fagundes (1ª 
Vara), Lorena Nascimento Ribeiro (20ª Vara). Domingo: Andressa Souza Sá Cangussú 
(Vitória da Conquista), Udley Domingues Teixeira Silveira (Guanambi), Emerson Con-
ceição Fraga Sena (Numan), Antonio dos Santos Junior (Nuasg), Leonardo Gomes dos 
Reis (15ª Vara), Heriveltton Peixoto Ribeiro (Ceman), Osvaldo Sidney Oliveira Monteiro  
(Feira de Santana).  Segunda-feira: Liana Caldas Vieira da Silva (17ª Vara), Claudio 
Alves Litieri Brentz (Nuaud), Raul Farias Bernardino (Juazeiro), Marcos Antonio Bezer-
ra de Carvalho (Nucge), Amanda Vieira do Nascimento Rocha (Bom Jesus da Lapa), 
Mário Caldas Santos Neto (3ª Vara), Paulistevão de Oliveira Souza Nascimento (1ª 
Vara), Alex Souza dos Santos (Itabuna).

Parabéns!

A Recomendação CNJ nº 
109/2021, assinada pelo presidente 
do Conselho Nacional de Justiça, mi-
nistro Luiz Fux, em 05 de outubro de 
2021, recomenda a padronização mí-
nima dos procedimentos de recupera-
ção judicial e falência, com a adoção, 
por parte de magistrados e serventu-
ários, de alguns modelos constantes 
em seus anexos I, II e III.  

Ao todo, são três os modelos apre-
sentados: modelo de comunicação de 
ajuizamento da demanda contra o de-
vedor em recuperação judicial; mode-
lo de pedido de reserva de crédito e o 
modelo de certidão de crédito.  

A determinação faz parte da uni-
formização de procedimentos e docu-
mentos que estão em linha com as 
atribuições e com a missão institu-
cional do CNJ que, possui histórico 
de edição de normas para esse fim, a 
exemplo das Recomendações CNJ nº 
13/2013 e nº 72/2020 e da Resolu-
ção CNJ nº 235/2016.

Embora seja um assunto amplamente 
comentado, muitas pessoas desconhe-
cem ou têm uma compreensão parcial ou 
equivocada sobre o que é assédio moral. 
Assédio moral é a exposição de pessoas a 
situações humilhantes e constrangedoras 
no ambiente de trabalho, de forma repe-
titiva e prolongada, no exercício de suas 
atividades. É uma conduta que traz danos 
à dignidade e à integridade do indivíduo, 

colocando a saúde em 
risco e prejudicando o 
ambiente de trabalho.  

No serviço públi-
co, caracteriza-se por 
condutas repetitivas do 
agente público que, ex-
cedendo os limites das 
suas funções, por ação, 
omissão, gestos ou pa-
lavras, tenham por ob-
jetivo ou efeito atingir 

a autoestima, a autodeterminação, a 
evolução na carreira ou a estabilidade 
emocional de outro agente público ou 
de empregado de empresa prestadora de 
serviço público, com danos ao ambiente 
de trabalho objetivamente aferíveis. 

Essas condutas que resultam em 
humilhação e abalo psicológico podem 
acontecer em quaisquer níveis hierár-

quicos, de forma vertical descendente 
(superior comete assédio contra subordi-
nado), vertical ascendente (um ou mais 
subordinados cometem abusos contra 
o superior), horizontal (quando o assé-
dio ocorre entre colegas de mesmo nível 
hierárquico) e misto (quando o assédio 
ocorre tanto pelo superior como por cole-
gas de trabalho). 

O assédio moral, sexual e a discrimi-
nação são incompatíveis com a Constitui-
ção da República e com diversas leis que 
tratam da dignidade da pessoa humana e 
do valor social do trabalho. Por isso, de-
vem ser combatidas! Busque ajuda e de-
nuncie o caso ao núcleo de acolhimento 
da sua instituição. Lembrando que existe 
a Comissão de Enfrentamento e Preven-
ção ao Assédio Moral e Sexual no âm-
bito da JFBA, cujo contato de e-mail é:           
combateaoassedio.ba@trf1.jus.br. 

CNJ recomenda 
adoção de modelos 

padronizados nas ações 
de recuperação judicial

Margem
da Palavra

Técnico de Enfermagem do PRO-
-SOCIAL participa do maior con-

gresso de Enfermagem da América 
Latina realizado em Florianópolis, 

de 27 a 30/09/2021 

Toda a equipe 
do PRO-SOCIAL 
está muito orgu-
lhosa do protago-
nismo do nosso 
querido colega 
Cristiano Cardo-
zo dos Santos, 
o CRIS, como é 
carinhosamente 
chamado o nosso 
técnico de enfer-
magem do traba-
lho, amplamente 
conhecido aqui na JF por sua gentileza e 
cuidado para com todos que frequentam as 
salas do serviço médico do PRO-SOCIAL, 
seu sorriso acolhedor já na recepção o torna 
uma das mais pessoas mais queridas em 
nossa JF e, só por isso, já mereceria todo 
nosso reconhecimento e carinho! 

 Mas a capacidade e engajamento pro-
fissional do nosso Cris vão muito além do 
seu trabalho cotidiano em nosso serviço 
médico, pois ele também é conselheiro su-
plente do Conselho Regional de Enferma-
gem da Bahia (Coren-BA), exerce a função 
de Membro da Comissão de Prevenção e 
Enfrentamento do Assédio Moral, do As-
sédio Sexual e da Discriminação, no âm-
bito da Seção Judiciária da Bahia (SJBA) 
e, ainda encanta com seu canto no coral 
Cantarolando da Justiça Federal.

Sendo um profissional que busca o aper-
feiçoamento constante, Cristiano esteve 
participando recentemente do maior con-
gresso de Enfermagem da América Latina, o 
23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de 
Enfermagem (CBCENF), do qual nos trouxe 
uma avaliação muito positiva, ressaltando 
o grande aprendizado oferecido pelo even-
to em cerca de 80 palestras, 15 cursos, 
1.126 trabalhos científicos apresentados e 
230 horas de transmissão em tempo real, e 
destacando os cuidados que foram tomados 
pela organização do Sistema Cofen/Corens 
com a realização do evento durante a pan-
demia da Covid-19. “Foram seguidos todos 
os protocolos de segurança, só foi permi-
tida a entrada de colaboradores vacinados 
e mediante apresentação de teste PCR de 
antígeno para Covid-19, com fornecimento 
e uso obrigatório de máscaras, além disso, 
foi gratificante assistir às inúmeras contri-
buições científicas apresentada, bem como 
os debates sobre os direitos da categoria. 
Voltei para a Bahia com outro olhar sobre a 
Enfermagem”, conforme relata. 

A delegação da Bahia no Congresso foi 
liderada pelo presidente interino do Coren-
-BA, Holmes Filho, que observou em en-
trevista que o evento, realizado de forma 
híbrida (presencial e online) fortaleceu e 
evidenciou a força das ações pró-ativas de 
gestão e de cuidado na prática da Enferma-
gem. “Conhecer os estudos e pesquisas que 
estão acontecendo na área é sempre muito 
importante, principalmente neste período 
de pandemia, onde muitas mudanças acon-
teceram”, comentou o presidente, ao acres-
centar que esta foi a maior edição do Con-
gresso, com mais de 26 mil participantes.
Por Conceição Moraes, pela equipe do 

Pro-Social.


