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Aniversariantes  
Hoje: Emmanuel Borges Neto (5ª 
Vara), Ivan Manuel Moreira (Alagoi-
nhas) e Aline Oliveira Souza (NUCRE). 
Amanhã: Dorolimpia Sousa Novato 
(20ª Vara), Marcelle Von Sohsten Ra-
malho da Silva (NUCAF), Patrícia Cor-
rêa de Carvalho (1ª Vara) e Valneide de 
Souza Silva (NUCJU). 

Parabéns!!!

Margem
da Palavra

Cantar também é 
qualidade de vida

Gostaria de 
parabenizar a 
Justiça Federal da 
Bahia, o Grupo de 
Canto Cantarolan-
do e, principal-
mente, o maestro 
Edvã Barbosa pe-
los maravilhosos 
momentos que 
vivi com meus co-
ristas no VIII En-
contro de Corais 
da Justiça Federal.

O tema deste ano (A Alma Negra na 
Música Brasileira) incentivou um mo-
saico de cores e sons realizado por gru-
pos da capital e do interior da Bahia.

Cantar em um coral é uma atividade 
cultural, musical, social, que traz inú-
meros benefícios não somente aos par-
ticipantes, mas também à organização 
que patrocina o grupo.

Pesquisas recentes mostram que 
para cada dólar investido pela empre-
sa na qualidade de vida dos funcio-
nários, existe uma economia de três 
dólares que seriam gastos com faltas, 
doenças e problemas de relaciona-
mento inter-pessoal.

Muitas vezes o funcionário não par-
ticipa do coral por timidez ou por acre-
ditar que “não tem voz”. Pois o coral é 
o melhor meio para trabalhar a voz, a 
musicalidade e a timidez de cada pes-
soa, justamente pelo fato do coral ser 
uma soma de todas as pessoas. Não é a 
voz de um indivíduo que faz o coral mas 
a harmonia resultante de todas as vo-
zes (e quanto maior o coro, mais fácil e 
mais prazerosa é a atividade de cantar).

Mas as possibilidades do can-
to coral não se encerram por aí. As 
possibilidades do turismo em grupos 
corais hoje são enormes e encontros 
como o Vozes na Chapada (em Mucu-
gê, na Chapada Diamantina, organi-
zado pelo maestro Alcides Lisboa), o 
Encontro em Alto Mar (que acontece 
em um cruzeiro pelo Rio de Janeiro) 
além de diversos encontros pelo Brasil 
e pelo exterior mobilizam grupos de 
diferentes lugares e reforçam as re-
lações inter e intra-pessoais dentro e 
fora das organizações. Tudo isso tendo 
a música como fator aglutinador. 

O canto coral também é uma ativi-
dade que permite ao indivíduo se des-
ligar um pouco dos problemas de tra-
balho e do estresse cotidiano da vida 
em um grande centro urbano.

Por esses motivos, incentivo que 
novos integrantes façam parte do Can-
tarolando (Coral da Justiça Federal). 
É uma experiência que enriquece e 
transforma o dia-a-dia.

Parabéns maestro Edvã Barbosa, 
parabéns Cantarolando, e vida longa ao 
Encontro de Corais da Justiça Federal.

Maestro Carlos Veiga Filho

TRF1 reforma sentença da Subseção de 
Campo Formoso e instituições de saúde 

devem manter enfermeiro em tempo integral

A presença de enfermeiro é necessária 
durante todo o período de funcionamen-
to de instituição de saúde, entendeu a 7ª 
Turma do TRF1, reformando  sentença da 
Subseção de Campo Formoso que julgou 
improcedente ação civil pública ajuizada 
pelo Conselho Regional de Enfermagem 
da Bahia objetivando a manutenção de 
profissional de enfermagem durante todo 
o período de funcionamento da Clínica 
Médica Sagrada Família.

Na apelação, o COREN alegou 
que durante fiscalização constatou 
que a unidade de saúde estaria 
funcionando sem a atuação do pro-
fissional de enfermagem durante 
todo o período e, consequentemen-
te, sem suporte técnico para as ati-
vidades privativas de enfermagem.

“A sentença deve ser reforma-
da tendo-se em vista a necessida-
de do profissional de enfermagem 
durante todo o período de funcio-
namento. A permanência do en-
fermeiro somente por oito horas 

diárias contraria a lei 7.498/86 e a juris-
prudência do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região”, afirma o COREN na apelação.

Os integrantes da 7ª Turma, por unani-
midade, deram razão à entidade de classe. 
“O entendimento firmado nesta Turma é no 
sentido de que a necessidade da presen-
ça de enfermeiro durante todo o período 
de funcionamento da instituição de saúde 

se origina de uma interpretação sistemá-
tica e lógica da lei, não só em razão de 
suas funções como orientador e supervisor 
dos profissionais de enfermagem de nível 
médio mas, também, em decorrência da 
competência privativa para os cuidados de 
enfermagem de maior complexidade téc-
nica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas”, diz a decisão.

Ainda de acordo com o colegiado, o STJ 
tem adotado o entendimento de que “so-
mente ao enfermeiro incumbe exercer os 
cuidados de enfermagem de maior com-
plexidade técnica, e como não se pode 
prever quando uma situação que exige 
cuidados de tal porte irá aportar à institui-
ção de saúde, forçosamente sua presença 
na instituição de saúde será necessária 
durante todo o período de funcionamento 
da instituição”.

Fonte: TRF1

Juízes querem que novo CPC preveja 
mais tempo para proferir sentença

A Associação dos Magistrados Brasilei-
ros encaminhou ao Senado Federal suges-
tões para o novo Código de Processo Civil, 
entre as quais está o aumento do tempo que 
os magistrados têm para proferir as senten-
ças, ampliando-o de 20 para 30 dias. 

Quanto à apelação, a opção dos ma-
gistrados é pela eficácia imediata da sen-
tença, mesmo na pendência de apelação, 
prestigiando a decisão do juiz de 1º grau e 
permitindo que a parte prejudicada busque 
a suspensão diretamente no tribunal.

Tais sugestões são o fruto de uma reu-
nião entre juízes e desembargadores con-
vocados pela comissão da AMB. O grupo 
entregou o documento com as sugestões a 
todos os senadores da Comissão Especial 
que trata do novo código, bem como a ou-
tras lideranças no Senado e a membros da 
Comissão de juristas.

Agora, aguarda-se a apresentação do 
relatório por parte do senador Vital do 
Rego (PMDB/PB), e a votação do seu pa-
recer pela Comissão Especial e pelo Ple-
nário do Senado, o que poderá acontecer 
após as eleições de outubro. Concluída a 
votação pelo Senado, o texto será enca-
minhado para sanção da Presidência da 
República.

Entre os pontos-chave do projeto do 
novo código citados pela comissão estão: 
uniformizar a jurisprudência dos tribunais; 
permitir que os advogados façam as per-
guntas diretamente às partes; intervalo 
mínimo de 45 minutos entre audiências 
de instrução; suspensão dos prazos de 20 
de dezembro a 20 de janeiro; e a neces-
sidade de contraditório absoluto, inclusive 
para o juiz decidir questões que hoje são 
conhecidas de ofício.

Primeira Região na TV 
Edição 206

 Divisão de Assistência à Saúde pro-
move XV Semana do Coração no Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região;  Siste-
ma e-Orçamento é apresentado a servi-
dores da 3ª e 5ª Regiões;  Apresentado 
Relatório Justiça em Números 2014;  
Estagiários do Tribunal são homenagea-
dos com evento promovido pelo Progra-
ma de Qualidade de Vida no Trabalho; 
 Acompanhe a instalação de mais uma 
vara federal e da 2ª Turma Recursal na 
Seção do Pará.  Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

Justiça Federal reajusta honorários 
dos profissionais da AJG

O Conselho da Justiça Federal aprovou reajustes nos honorários pagos aos profissio-
nais que prestam serviços aos beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) na 
jurisdição federal. Os valores estavam congelados há mais de dez anos quanto à Justiça 
Federal e há, pelo menos, sete anos em relação à jurisdição federal delegada. A nova 
tabela entrará em vigor a partir de janeiro de 2015.

A alteração dos honorários foi proposta pelo corregedor-geral da Justiça Federal, mi-
nistro Humberto Martins. Para ele, a defasagem tem dificultado a reunião de profissionais 
para atuarem na AJG. “A dificuldade é especialmente grave no âmbito dos juizados 
especiais federais, nos quais a maioria das ações tem por objeto benefícios por inca-
pacidade, cujos julgamentos pressupõem a realização de perícias médicas”, apontou.

O ministro observou que os reajustes foram resultado de intensos debates. “É verdade 
que são insuficientes para repor integralmente as perdas inflacionárias ocorridas desde 
que as tabelas de honorários em vigor foram aprovadas. No entanto, é o que pode ser fei-
to por ora, considerando a disponibilidade orçamentária para o próximo ano”, lembrou.

Novas carteiras UNIMED
A partir de hoje as novas carteiras UNI-

MED estão disponíveis para os associados. 
O prazo de validade das carteiras atuais 
expira hoje. 

Os beneficiários titulares lotados nos 
prédios sede e anexo podem retirar as car-
teiras no Pro-Social. Já os lotados no pré-
dio dos JEFs devem retirá-las no consultó-
rio médico do Edifício Arx Tourinho. 

As carteiras dos beneficiários das Sub-
seções foram encaminhadas pelos respec-
tivos malotes.


