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Aniversariantes
Hoje: Alda Geane Barbosa Guimarães 
de Queiroz (Teixeira de Freitas), Jacira 
Silva Brandão (11ª Vara), Roselias Ben-
to da Rocha Bouzas (NUCJU), Nilcelia 
da Silva (VIPAC) e Patrícia de Araújo 
Brito (Turma Recursal). 
Amanhã: Marcelo Brega Pessoa (Juazei-
ro), Mônica Souza Silva (Alagoinhas), 
Vanessa Lima de Jesus (2ª Vara) e Luiz 
José dos Santos (CS Gestão e Serviço).

Parabéns!!!

Dra. Rosana Kaufmann 
fala sobre a formação 
de novos magistrados
O Programa Inteiro Teor desta semana 

exibe entrevista com a juíza federal da 6ª 
Vara, Rosana Kaufmann, sobre a impor-
tância dos cursos de qualificação para os 
novos magistrados do judiciário brasileiro.

O programa destaca, ainda, a situação 
de estrangeiro ilegal, portador de HIV e com 
depressão, que conseguiu, por meio da Jus-
tiça Federal, evitar a deportação e, assim, 
continuar o tratamento de saúde no Brasil.

O Inteiro Teor é a revista eletrônica do 
TRF1 na TV Justiça e será exibida no dia 
11/3, às 9h30, e no dia 13/3, às 6h30. 

Justiça Federal de Eunápolis nega pedido 
do COREN de enfermeiro em ambulância 

Para magistrado, lei só exige presença de técnico ou auxiliar de enfermagem
O juiz federal Alex Schramm de Rocha, 

da Subseção Judiciária de Eunápolis, in-
deferiu pedido do Conselho Regional de 
Enfermagem em ação civil pública movida 
contra o Município de Itabela.

O COREN alegou que o município não 
dispunha de enfermeiros na amulância 
para atendimento inter-hospitalar e postu-
lou a condenação do município a manter 
tais profissionais na unidade móvel e a 
proceder à anotação de responsabilidade 
técnica do enfermeiro. O MPF opinou pela 
procedência do pedido.

Segundo o juiz, o art. 15 da Lei n. 
7.498/86 determina que a obrigatoriedade 
do enfermeiro somente abrangeria as ati-
vidades desenvolvidas em instituições de 
saúde públicas e privadas e os programas 
de saúde, o que não abarca a figura das 
Unidades de Tratamento Intensivo Móveis.

Somente nas unidades de suporte básico 
e em motolâncias, a presença de enfermei-
ros é obrigatória, não havendo como esten-
der a exigência para todas as unidades, pois 
o suporte básico de vida pode ser prestado 
por técnico ou auxiliar de enfermagem

O Decreto 94.406/87 estabelece como 
privativo do enfermeiro os cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes graves com ris-
co de vida e cuidados de enfermagem de 
maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e ca-
pacidade de tomar decisões imediatas.

Desta forma, uma vez identificado o ris-
co à vida, deverá ser fornecido unidade de 
atendimento com a presença de médicos 
e enfermeiros, conforme prescreve a Por-
taria 1.010/12. Caso contrário, é suficien-
te a oferta de unidade de suporte básico. 
Como o município de Itabela possui ape-
nas uma ambulância de suporte básico, é 
despicienda a presença de enfermeiro na 
composição de sua equipe de atendimento, 
de acordo com a referida portaria.

Além de negar o primeiro pleito, o ma-
gistrado considerou não merecer guarida a 
pretensão de impor ao município o dever de 
informar ao Juízo todos os nomes dos pro-
fissionais de enfermagem para checagem 
de situação de inscrição ante o COREN.

Segundo a sentença: “O COREN detém 
prerrogativa e competência para fiscalizar 
os estabelecimentos onde são exercidas as 
atividades ligadas ao seu mister, cabendo 
à autarquia fazê-lo in loco, onde deverá 
obter diretamente as informações neces-
sárias ao exercício de suas atribuições le-
gais. Revela-se despropositada a pretensão 
de atribuir ao Judiciário tarefa de levantar 
as informações necessárias ao exercício do 
poder de polícia, que é próprio do autor. A 
acolher o pedido estaria o Judiciário, em 
última análise, assessorando o autor no 
exercício dos seus deveres legais.”

Sobre as pretensões do autor de se exi-
gir, através de ação civil pública, a anotação 

de responsabilidade técnica do enfermeiro 
porventura contratado, o magistrado  lem-
brou que pela Lei 6.839/80, a obrigatorie-
dade de registro das pessoas jurídicas nos 
conselhos profissionais dá-se em função da 
atividade fim. Da mesma forma, a anota-
ção de responsabilidade técnica, quando 
cabível, em não se tratando de profissional 
liberal, impõe-se exclusivamente com rela-
ção à atividade fim da empresa. 

Assim, para  o magistrado: "Ofende 
o princípio da legalidade, insculpido no 
art. 5º II, da Lei Maior, exigir, por meio de 
Resolução, que a recorrida efetue a ano-
tação de responsabilidade técnica para 
profissionais de enfermagem, vez que 
somente a lei, em sentido estrito, pode 
impor limitações ao administrado". 

"As instituições hospitalares, mercê de 
prestarem in itinere, serviços de enferma-
gem, têm como atividade básica a presta-
ção de serviços médicos, que lhes aloca 
junto ao Conselho de Medicina e as exclui 
da obrigatória inscrição ao Conselho de 
Enfermagem. A atividade básica desem-
penhada pela empresa é que determina a 
sua vinculação ao conselho de fiscalização 
profissional.

Considerando que a atividade principal 
desempenhada pela demandada não a vin-
cula ao COREN, é inexigível seu registro 
nesse Conselho e a anotação de registro 
técnico nesta autarquia.

 O Conselho Nacional de Justiça pu-
blicou diretrizes de gestão para o biênio 
2015-2016. A Portaria 16/2015 lista 12 
propósitos que devem influenciar a ela-
boração do planejamento estratégico e a 
formulação de novas metas nacionais para 
cumprimento da Estratégia Nacional do 
Poder Judiciário 2015-2020.

Agora poderá ser dado  início ao Plane-
jamento Estratégico para os próximos anos. 
O documento será construído de forma 
participativa entre março e abril, e passará 
pela análise do Plenário do CNJ antes de 
entrar em vigor.

Quanto aos demais órgãos do Poder Ju-
diciário, a ideia é que a Portaria 16/2015 
possa inspirar o planejamento e as metas 
de outros tribunais, mas sem caráter im-
positivo. O texto será levado às reuniões 
preparatórias do IX Encontro Nacional do 
Poder Judiciário para apoiar a formulação 
de novas metas para 2016, no que cou-
ber.

CONHEÇA AS 12 DIRETRIZES

I - Fortalecer a atuação do CNJ no âm-
bito do planejamento estratégico e da aná-
lise e da solução de problemas que afetam 
o Judiciário;

II - Intensificar as relações institucionais 
do CNJ com os demais Poderes e com ou-
tras instituições essenciais à administração 
da Justiça, com vistas à busca de conver-
gências de esforços;

III - Impulsionar o uso de meios eletrô-
nicos para a tomada de decisões;

IV - Desestimular as ações de índole te-
merária ou protelatória, mediante os meios 
legais disponíveis;

V - Incentivar a efetiva comunicação e o 
compartilhamento de informações proces-
suais entre os órgãos do Poder Judiciário, 
para, entre outros, aperfeiçoar os filtros da 
repercussão geral e dos recursos repetitivos 
e seus diagnósticos;

VI - Potencializar a desjudicialização, 
por meio de formas alternativas de solução 

de conflitos, compartilhando, na medida do 
possível, com a própria sociedade, a res-
ponsabilidade pela recomposição da ordem 
jurídica rompida;

VII - Contribuir com o desenvolvimento 
da justiça restaurativa;

VIII - Colaborar com a elaboração de 
atos normativos que promovam a celerida-
de processual, o aperfeiçoamento da pres-
tação jurisdicional e a melhoria das condi-
ções de trabalho dos juízes;

IX - Desenvolver uma política criminal 
judiciária para o sistema penitenciário e 
socioeducativo, tendo por pilares a con-
cretização e a efetividade de direitos, e o 
combate à cultura do encarceramento des-
necessário, em especial, nas prisões pro-
visórias;

X - Realizar estudo sobre as condições 
de saúde da população carcerária;

XI - Manter permanente interlocução 
com os juízes de todos os graus de jurisdi-
ção e com os tribunais do País;

XII - Envidar esforços para a permanen-
te valorização dos magistrados e dos servi-
dores do Poder Judiciário. 

Fonte: CNJ

CNJ publica 12 Diretrizes de Gestão 
para Biênio 2015-2016

Primeira Região
na WEB TV Edição 224
 Magistrados da 1ª Região lançam li-
vro sobre solução de conflitos na Justi-
ça Federal;  Tribunal recebe visita do 
coordenador do comitê gestor do PJe;  
Subseção de Passos/MG dá prossegui-
mento ao projeto de conciliação em pro-
cessos relacionados ao Parque da Serra 
da Canastra;  Coordenação dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região (Cojef) 
participará do projeto Expedição da Cida-
dania de 10 a 27/3 e de 11 a 29/5  
Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


