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Aniversariantes
Hoje: Felix Antonio Barbosa Aguiar (17ª 
Vara), Gerson Silva (1ª Vara), Aman Pi-
neiro (23ª Vara), Daiane Lima (Feira de 
Santana), Laize Santana (Eunápolis), 
Mateus Pacheco (4ª Vara), Rodrigo Pau-
letti (3ª Vara) e Silvana Fahel (2ª Vara).
Amanhã: Adriana Lucia Prazeres de Aze-
vedo (NUCOD), Francisco Lima Lopes de 
Sá (Juazeiro), Nilsadete Santos Nunes 
(20ª Vara), Heloisa Pancieri Stoco (Eu-
nápolis), Rogério de Santana Costa (VI-
PAC), Márcia Souza Rocha e Bruna Sou-
za Azevedo (ambas da 21ª Vara).
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Tribunal alerta sobre 
prazo de validade da 
certificação digital

Os magistrados e servidores devem ficar 
atentos ao prazo de validade de sua certifi-
cação digital, para que esta não perca sua 
validade antes que seja renovada.

O convênio do TRF1 com a CAIXA, 
referente à emissão de certificados digi-
tais, expirou no dia 17 de abril, mas os 
atuais certificados permanecerão válidos 
pelo prazo de três anos, contados da data 
de sua última emissão. Além disso, ainda 
é possível renová-los mais uma vez por 
outros três anos desde que o pedido de 
renovação ocorra antes do vencimento da 
validade corrente.

O Conselho da Justiça Federal celebrou 
novo convênio com a Caixa Econômica Fe-
deral  para emissão de 5.880 novos certifi-
cados para toda a Justiça Federal – somente 
para os casos referentes à primeira emissão.

Juiz federal de Irecê determina que União, 
Estado e Município forneçam leite especial 
a portadores de hipersensibilidade alimentar
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Irecê Gilberto Pimentel Gomes Jr., em 
ação civil pública movida pelo MPF, deter-
minou que a União, o Estado da Bahia e o 
Município de Utinga, em caráter solidário, 
forneçam a todos os portadores de gastro-
enterites e colites não-infecciosas ligadas à 
hipersensibilidade a alimentos, residentes 
no Estado da Bahia, o alimento modifica-
do NEOCATE, ou similar, pelo prazo e em 
quantidade suficiente para manutenção 
de cada um dos pacientes, de acordo com 
prescrição médica, sob pena de multa de 
R$ 10 mil por dia.

O magistrado rejeitou a alegação da 
União de impossibilidade jurídica do pedi-
do sob o argumento de que o Estado não 
pode ser obrigado a fornecer o NEOCATE, 
por se tratar de fórmula alimentar e não 
medicamento. Para o julgador, “um pedido 
somente é juridicamente impossível quan-
do a providência pleiteada em juízo for 
expressamente vedada pelo ordenamento 
jurídico” sendo a pretensão perfeitamente 
realizável pela ótica do direito objetivo.

Diz a sentença que “os óbices [...]
quanto à possibilidade de decisões judi-
ciais determinarem aos entes públicos que 
efetivem tratamentos de saúde a pessoa 

determinada, afirmando que ‘não pode o 
Judiciário se imiscuir na tarefa típica do 
Executivo’, têm sido reiteradamente re-
chaçados pela jurisprudência” lembrando 
que o preço do leite impossibilita a sua 
aquisição por qualquer pessoa que viva do 
fruto do seu trabalho, ainda que não se tra-
te de pessoa hipossuficiente, já que cada 
lata custa aproximadamente R$ 500,00.

Salienta o magistrado que a Constituição 
erige a saúde ao patamar de direito de todos 

e dever do Estado (a União, os Estados e os 
Municípios) e que o SUS é regido por prin-
cípios dentre os quais, o da "integralidade 
de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e cole-
tivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema assim 
como pela "conjugação dos recursos finan-
ceiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população".

E continua afirmando que “o direi-
to fundamental à vida, assegurado pela 
Constituição da República e pressuposto 
de todos os demais direitos deve sobrepor-
-se a qualquer outro. Qualquer empe-
nho destinado a salvar uma vida é digno 
de louvor, não sendo plausível qualquer 
tentativa de escusa por parte do Estado, 
seja sob o frágil argumento de alto custo 
de dispêndio monetário ou a falta de pre-
visão orçamentária para tanto ou, ainda, 
sob o argumento de ser mero financiador 
e gestor do SUS e não executor de suas 
atividades, não podendo propiciar a con-
cessão de tratamento e medicamento aos 
necessitados".

Concurso Inovação na 
Gestão Pública Federal

Até 17/8, profissionais com ações e 
projetos inovadores há pelo menos um ano 
em órgãos e entidades do governo federal 
podem se inscrever para concorrer a visitas 
técnicas internacionais. O objetivo das mis-
sões em outros países – prêmio dado aos 
primeiros colocados – é propiciar o inter-
câmbio de conhecimentos e experiências 
com governos estrangeiros. Acesse o portal 
da Enap para obter mais informações.

CPD do Tribunal será 
paralisado nos dias 

18 e 19 de julho
O Centro de Dados do TRF1 estará pa-

ralizado nos dias 18 e 19/7 e todos os ser-
viços de TI que dependem desse sistema fi-
carão totalmente indisponíveis ou instáveis.

A interrupção visa a dar continuidade 
ao processo de melhoria contínua no Cen-
tro de Dados do Tribunal, garantido um 
ambiente computacional adequado para 
hospedar os serviços de TI e armazenar in-
formações digitais produzidas ou custodia-
das pela Primeira Região.

Serão afetados, para os usuários inter-
nos e externos, todos os serviços de TI que 
dependem do CPD do TRF1, como internet, 
e intranet, o e-mail, a Consulta Processual, 
o eProc, o eCint, o e-Jur, TRF1-Doc, PJe, 
SEI, entre outros. Apenas para os usuários 
internos, não serão afetados os serviços de 
TI hospedados nos CPDs das seccionais.


