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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Claudia Melo Rebouças Lyra 
(14ª Vara) e Daniel de Carvalho dos 
Santos (Campo Formoso).
Amanhã: Orionei Mendes Souza (NU-
ASG), José Zito dos Santos (NUCOI), 
Claudia Silva Moraes (17ª Vara), Val-
diney Santos Ferreira (Bom Jesus da 
Lapa), Adriana Aquino Dias (NUCAF) 
e Michel Barreto Reis (7ª Vara).

Parabéns!!!
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Concurso para
juiz federal substituto 

da 1ª Região
Estão abertas as inscrições do concur-

so público para provimento de 228 car-
gos de juiz federal substituto do TRF da 
1ª Região.

As inscrições vão até o dia 28 de abril 
e poderão ser efetuadas no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/trf1_15_juiz. O valor da taxa de 
inscrição é de R$239,00.

O processo seletivo é composto de 
uma prova objetiva seletiva, duas provas 
escritas e uma prova oral.

Fonte: TRF – 1ª Região

O juiz federal da Subseção Ju-
diciária de Irecê, Gilberto Pimentel 
Gomes Jr, julgou procedente ação 
civil pública movida pelo Conselho 
de Regional de Enfermagem contra 
o Município de Presidente Dutra 
pelo fato de aquele município não 
manter enfermeiros no Hospital 
Municipal durante todo o seu perío-
do de funcionamento.

O magistrado determinou que o 
Município de Presidente Dutra rea-
juste a escala de plantão dos pro-
fissionais de enfermagem no prazo 
de 60 dias, de modo que exista sempre 
um enfermeiro durante todo o horário de 
funcionamento do hospital, sob pena de 
multa diária de R$ 1 mil.

De acordo com a sentença: “o Hospital 
Municipal de Presidente Dutra funciona 
apenas com dois enfermeiros, sendo 
que nos períodos noturnos (de segunda 
a sexta) e período integral (sábados e 
domingos) continuam funcionando sem 

Justiça Federal em Irecê determina que hospital 
mantenha enfermeiros em período integral 

o profissional.” A Secretaria de Saúde do 
Município de Presidente Dutra informou 
que o mencionado hospital possuía nove 
enfermeiros em seu quadro. Apesar dis-
so, segundo o Relatório de Fiscalização 
do COREN, não havia enfermeiros aos 
sábados e domingos.

Além de denunciar a falta do profissio-
nal de enfermagem, o COREN pontuou que 
a contratação de técnicos e auxiliares de 
enfermagem não supria tal necessidade, 
por serem atividades privativas, expressa-
mente delimitadas na Lei 7.498/86: “a 
enfermagem é exercida privativamente 
pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfer-
magem, pelo Auxiliar de Enfermagem e 
pela Parteira, respeitados os respectivos 
graus de habilitação”.

O art. 11 da mesma lei dimensiona 
a importância de atividades realizadas 
pelo enfermeiro e o seu grau de respon-
sabilidade no contato direto com pacien-

tes graves com risco de vida, com 
cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam 
reconhecimento de base científica e 
capacidade de tomar decisões ime-
diatas.

Diz o julgador: “a clareza do 
texto legal, a que se agregam dis-
posições outras relativas a esse 
exercício privativo, impõe logo uma 
interrogação salutar: Pode o Judi-
ciário dizer que esses cuidados 
de maior complexidade técnica e 

cuidados diretos a pacientes graves com 
risco de vida não precisam ser necessa-
riamente exercidos por Enfermeiros? Es-
taria ele então indicando quem deva fa-
zê-lo substitutivamente? A tanto vai sua 
sub-rogação de função? Que espécie de 
juridicização do político seria essa que 
contravém a liberdade de conformação 
do legislador? Se sim, poderia fazer o 
mesmo em relação aos médicos, algo de 
que até hoje não se tem registro”.

Em seguida, complementa: “Filio-me 
à orientação do STJ na qual a ministra 
Eliana Calmon deixou assentado: ‘Os 
hospitais não são prestadores de servi-
ços médicos e de enfermagem, mas de-
dicam-se a atividades que dependem de 
profissionais que prestem tais serviços. 
Nesse caso, os médicos e enfermeiros 
não atuam como profissionais liberais, 
mas fazem parte de um sistema voltado 
à prestação de serviço público de assis-
tência à saúde’.”

O programa Primeira Região na WEB-
TV desta semana apresenta reportagem 
sobre a primeira sessão da Câmara Regio-
nal Previdenciária da Bahia. O presiden-
te do TRF da 1ª Região, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, esteve presente 
e conduziu a solenidade que marcou o 
início dos trabalhos do novo órgão.

Veja também a reunião do Comitê 
Institucional do Planejamento Estratégi-
co do TRF1 que discutiu projetos que 
deverão compor o plano de ação de 
2015 a 2016.

Desembargadora federal 
Neuza Alves profere 

palestra no TJBA
No dia 16 de abril, a vice-presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, desembargadora federal Neuza 
Alves, vai proferir a palestra “Um Olhar 
sobre a Discriminação Racial”, duran-
te a solenidade de posse dos membros 
da Comissão Temporária de Igualdade, 
Combate à Discriminação e Promoção 
dos Direitos Humanos do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia (TJBA). O 
evento acontece no Auditório do TJBA, 
às 14h30, nesta Capital.

Fonte: TRF - 1ª Região

Câmara Previdenciária da Bahia
é destaque na WEBTV do TRF1

O link do programa é enviado por e-
-mail a todo o corpo funcional da 1ª Re-
gião. Essa e as edições anteriores estão 
disponíveis no Portal do Tribunal, em 
“ComunicaçãoSocial/Impresa/Primeira-
RegiãonaWeb”.

Fonte: TRF - 1ª Região

Curso virtual de 
atendimento ao público

A Seção de Apoio à UniCorp – SEUNI 
informa que estão abertas as pré-inscri-
ções para o curso virtual autoinstrucio-
nal “Atendimento ao Público – Turma 
1/2015”, sendo realizadas pelo portal 
do TRF – 1ª Região. O período de pré-
-inscrições se encerra amanhã (15/04), 
e o curso será ministrado no período de 
22/04 a 22/05/15.

O curso tem carga de 30 horas e é 
destinado a servidores do TRF da 1ª 
Região e das Seções e Subseções Judi-
ciárias vinculadas. 34 vagas foram dis-
ponibilizadas para a Seção Judiciária da 
Bahia.

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinci-
dente com a realização do curso. Mais 
informações estão disponíveis no portal 
do TRF1 ou podem ser obtidas também 
por meio do telefone (61) 3410-3944.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a  apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.


