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Aniversariantes
Hoje: Alda Queiroz (Teixeira de Frei-

tas), Roselias Bouzas (NUCJU), Patrícia 
Brito (Jequié) e Silvana dos Santos (22ª 
Vara).Amanhã: Fabiana Marinho (NU-
CJU), Jonatas Brito (Irecê) e Mônica 
Silva (Alagoinhas). Parabéns!

TRF1 reforma sentença da 3ª Vara
obrigando contratação de enfermeiro 
responsável técnico em emergência

A 7ª Turma do TRF da Primeira Região, 
por unanimidade, deu provimento à apela-
ção do Conselho Regional de Enfermagem 
da Bahia contra sentença da 3ª Vara Federal 
que julgou improcedente o pedido do CO-
NEN que objetivava compelir o Órgão Ges-
tor de Mão de Obra do Trabalho Portuário 
dos Portos de Salvador e Aratu (Ogmosa) a 
contratar enfermeiro para atuar em ambula-
tório de atendimento de emergências.

O Conselho sustentou na apelação que a 
lei exige a presença de enfermeiro como res-
ponsável técnico em ambulatório, exercendo 
a supervisão dos trabalhos realizados pelos 
técnicos e auxiliares de enfermagem.

O relator, desembargador federal Hercu-
les Fajoses, destacou que a Lei n. 7.498/86 
é expressa ao determinar que cabe ao en-
fermeiro, privativamente, os cuidados dire-
tos de enfermagem a pacientes graves com 
risco de vida.

Assim, por se tratar de ambulatório de 
atendimento de emergência, o entendimen-
to do desembargador é que a hipótese em 
questão se subsume à norma prevista na 
lei, ressaltando que técnicos e auxiliares de 
enfermagem apoiam as equipes de saúde, 
como preconiza a lei, e não podem atuar 
como substitutos do enfermeiro.

Nesses termos, o Colegiado, acompa-
nhando o voto do relator, deu provimento à 
apelação para determinar a contratação de 
enfermeiro como responsável técnico em 
sua unidade ambulatorial.

Fonte: TRF1

CNJ teve duas mulheres 
na Presidência e doze outras 

no Conselho em dezesseis anos
Desde sua criação, em 2005, o CNJ 

teve catorze mulheres em sua composi-
ção. Isso indica que as mulheres ocuparam 
16% dos 88 cargos de conselheiros que 
já passaram pelo colegiado. Atualmente, 
as mulheres são representadas no Conse-
lho por sua presidente, a ministra Cármen 
Lúcia e pela conselheira Daldice Santana, 
desembargadora do TRF da 3ª Região.

Já na primeira composição do Conse-
lho, no biênio 2005-2007, havia três mu-
lheres dentre os conselheiros, entre elas, a 
ministra Ellen Gracie, que presidiu o CNJ 
após a sua primeira composição.

A conselheira Germana de Moraes foi 
uma das autoras de uma das principais po-
líticas do CNJ, o Movimento pela Concilia-
ção, lançado em 2006. 

Na época, o movimento foi apoiado 
pela presidente do CNJ, ministra Ellen 
Gracie, que editou a norma n. 8 que reco-
mendava aos tribunais o planejamento e a 
execução de ações para dar continuidade 
ao Movimento pela Conciliação, como a 
preparação de semanas de conciliação, a 
definição de metas e a oferta de cursos de 
capacitação. Ellen Gracie instituiu também 
o banco de dados do CNJ sobre a popula-
ção carcerária.

A participação da juíza Andréa Pachá 
no CNJ ficou marcada pela criação do Ca-
dastro Nacional de Adoção. O cadastro, 
existente até hoje, reúne dados das varas 
da Infância e Adolescência de todo o país, 
como, por exemplo, a relação dos preten-
dentes à adoção. 

A atuação em projetos voltados à defe-
sa da cidadania e pacificação de conflitos 
marcou a atuação da conselheira Morgana 
Richa, que coordenou o Movimento Nacio-
nal pela Conciliação e trabalhou pela con-
solidação, nos tribunais, da Resolução n. 
125, que determina a criação de centrais 
e núcleos para o tratamento adequado dos 
conflitos de interesse em todo o país. De-
senvolveu, ainda, trabalhos voltados à de-
fesa dos Direitos Humanos.

Em 2010, a ministra Eliana Calmon 
tornou-se a primeira mulher a ocupar o 
cargo de corregedora nacional de justiça. 
Durante sua gestão, a ministra deu priori-
dade à atuação do Conselho nas questões 
disciplinares, como a investigação de ma-
gistrados acusados de desvios funcionais 
e corrupção.

O biênio 2013-2015 foi o que o CNJ 
teve o maior número de mulheres em sua 
composição. Foram cinco conselheiras. En-
tre 2014 e 2016 o cargo de corregedora 
nacional foi ocupado pela segunda vez por 
uma mulher, a ministra Nancy Andrighi 
que dedicou seu mandato à otimização das 
metodologias e ferramentas para que os ju-
ízes cumpram com eficiência sua missão 
constitucional.

Ofensas no WhatsApp 
geram indenização

“O instituto dos danos morais se mos-
tra aplicável aos casos de xingamentos, 
porquanto tal fato é potencialmente apto a 
causar prejuízo psicológico ao indivíduo.” 
Com esse entendimento, a juíza de Direito 
Giselle Rocha Raposo, do 3º JEC de Brasí-
lia, condenou um homem a indenizar por 
danos morais uma mulher ofendida por ele 
no WhatsApp.

O réu deixou de apresentar contestação, 
impondo-se o reconhecimento dos efeitos 
materiais da revelia. Para a magistrada, foi 
demonstrado pelas telas do WhatsApp que 
o homem desferiu vários xingamentos ca-
pazes de atingir a honra da autora.

“A conduta do requerido ultrapassou os 
limites da proporcionalidade, o que efeti-
vamente gera dever de reparação.”

Para estabelecer o valor da indeniza-
ção, a juíza considerou a proporciona-
lidade entre o dano moral sofrido e as 
consequências causadas, bem como as 
condições econômico-financeiras do agen-
te causador do dano, e fixou a indenização 
em R$ 1 mil.

Fonte: Migalhas

A Portaria DIREF n. 34 estabelece que magistrados e servidores deverão apresentar, 
no prazo máximo de cinco dias a partir do regresso da viagem, o respectivo formulário de 
prestação de contas.

A não apresentação no prazo estipulado ensejará o desconto em folha de pagamento 
do valor do adiantamento recebido nos termos do disposto no Módulo 5, item 2, associado 
ao Módulo 6, item 2, da IN-14-11-TRF1.

A edição da Portaria visa a solucionar problemas apontados no relatório de auditoria 
constante no PAe 0001452-31.2017.4.01.8004, a respeito da ocorrência reiterada do 
não cumprimento do prazo estabelecido para entrega do formulário de prestação de con-
tas, referente à despesas de viagens a serviço.

Prestação de contas de viagem 
a serviço deve ser entregue 

no prazo de cinco dias

CJF oferece 150 vagas 
para servidores em 
dois novos cursos 

O Conselho da Justiça Federal dispo-
nibiliza 150 vagas para os servidores da 
Justiça Federal em dois cursos: Passaporte 
Gerencial e Introdução à Gestão Socioam-
biental. As capacitações serão a distância. 

As aulas se iniciam no dia 20 de março 
e vão até 7 de abril. Os interessados devem 
se inscrever nos dias 15 e 16 de março ou 
até o encerramento das vagas disponíveis, 
no portal do CJF.  

O curso Passaporte Gerencial tem por 
objetivo apresentar as competências ge-
renciais mais relevantes para o bom de-
sempenho do gestor. O curso Introdução à 
Gestão Socioambiental pretende fomentar 
o desenvolvimento de competências que 
permitam aos participantes atuar como 
agentes transformadores e gestores da res-
ponsabilidade socioambiental no âmbito da 
Justiça Federal.

Margem
da Palavra

Ao querido poeta Paulinho 
na sua aposentadoria
 Há pessoas 

que são una-
nimidades em 
termos de sim-
patia. Tenho a 
honra de conhe-
cer uma delas: 
Paulo Roberto 
Carvalho, o que-
rido Paulinho da 
Caixa. Enquanto 
aguardamos na fila da agência da CEF, 
testemunhamos a maneira profissio-
nal, mas extremamente carinhosa com 
que ele trata cada cliente. Ouço fre-
quentemente colegas falando sobre o 
quanto gostam de Paulinho, de como 
ele é simpático e como apreciam o seu 
tratamento cortês para com todos.

E ele ainda é poeta! O Falajuf e o 
JFH já publicaram vários dos seus poe-
mas, onde ele derrama seu amor pelas 
pessoas, seu respeito pelas mulheres, 
seu sentimento de homem sensível.

Vamos sentir falta da sua alegria ao 
nos atender na Caixa, mas vamos sem-
pre levar no peito a lembrança de um 
homem encantador. Um ser humano 
cheio de dignidade.

Paulinho, receba os cumprimentos 
pelo encerramento do seu labor e votos 
de uma aposentadoria bem feliz. 

Luzineide Oliveira

Despedidas nem sempre são fáceis, 
ainda mais quando amigos partem para 
uma nova jornada. 

Trabalhamos juntos, lutamos, sofre-
mos, sorrimos, nos apoiamos. Não falta-
ram grandes obstáculos, mas superamos 
com toda amizade e felicidade possíveis. 
Mas chegou o momento da partida...  

Sentiremos muitas saudades e a 
nossa esperança é que você chegue ao 
destino tão sonhado repleto de alegrias 
e realizações.

O nosso agradecimento pelas expe-
riências compartilhadas, pelas conquis-
tas e pelo aprendizado.  

Que nossas despedidas sejam um 
eterno reencontro.

Colegas do PAB Justiça Federal


