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Subseção de Feira 
de Santana seleciona 

servidor para FC5 
O juiz federal Flávio Marcondes Rodri-

gues, no exercício da Direção do Foro da 
Subseção de Feira de Santana está selecio-
nando servidor do quadro da Justiça para 
função de supervisor da Seção de Protocolo 
de Feira de Santana (FC05). Os interessa-
dos devem encaminhar currículo para sepju.
fsa@trf1.jus.br  aos cuidados de Marcos 
Antônio dos Santos – Supervisor do SEPJU 
ou ligar para (75) 3221-6274 R. 8826.

Em agosto de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

12/08/2004 – Culto ecumênico ce-
lebra o Dia do Magistrado - O primeiro 
culto ecumênico em homenagem ao Dia 
do Magistrado foi realizado no Auditório 
Ministro Dias Trindade. O evento contou 
com a participação do Padre Franco Pel-
legrini, do Pastor Élson de Souza e do 
juiz federal Salomão Viana, representan-
do a doutrina espírita.

O Dr. Salomão Viana ressaltou a im-
portância de, como operador do Direito, 
buscar uma norma que permita a aplica-
ção da justiça, tendo como orientação o 
mandamento maior de Cristo: “amar ao 
próximo como a si mesmo”. Ele defendeu 
que a preservação da dignidade humana 
deve pairar sobre todas as normas.

A Dra. Neuza Maria Alves, represen-
tante da AJUFE na Bahia, procedeu a 
leitura da “Prece de um juiz”, de autoria 
do juiz de Direito João Alfredo Viera. E a 
Diretora da ASSERJUF, Patrícia Farias, 
em nome dos servidores, homenageou 
os magistrados ofertando flores à direto-
ra do Foro, juíza federal Mônica Aguiar.

JFHHÁ DEZ ANOS

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Campo Formoso que permitiu a biólogos 
exercerem atividades clínico-laboratoriais

A 7ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região negou, por unanimidade, 
provimento ao recurso do Conselho Regio-
nal de Farmácia da Bahia contra senten-
ça da Vara de Campo Formoso, que negou 
ao CRF, em ação civil pública, o direito de 
proibir os biólogos de exercer sua profissão 
em laboratórios de análises clínicas.

O CRF-BA não concordou com a de-
terminação do juiz de primeira instância e 
recorreu ao TRF1, alegando que a forma-
ção dos profissionais de biologia é acadê-
mica, o que significa falta de conhecimento 
para desempenhar técnicas em laboratório. 
“Não há como chancelar juridicidade ao 
exercício das análises clínico-laboratoriais 
por biólogos, posto que estes têm forma-
ção voltada para o magistério (…)”, apelou 
o conselho.

O relator, desembargador federal 
Reynaldo Fonseca, ressaltou que não 
há motivo para vedar as atividades dos 
biólogos em laboratório, sendo que a 
Resolução nº 12/1993 do Conselho Fe-

deral de Biologia permite a prática de 
exames laboratoriais, desde que os pro-
fissionais de biologia tenham cursado as 
disciplinas: anatomia humana, biofísica, 
bioquímica, citologia, fisiologia humana, 
histologia, imunologia, microbiologia e 
parasitologia.

O magistrado citou, ainda, a juris-
prudência deste Tribunal. “As ativida-
des de análises clínicas também podem 
ser desempenhadas por biólogos, nos 
termos da Lei n. 6.684/1979, regula-
mentada pela Resolução n. 12/2003  
do  Conselho Federal de Biologia AMS 
2007.36.00.000006-6/MT, Desembar-
gador Federal Daniel Paes Ribeiro)”, 
destacou o desembargador”

Fonte: TRF1

2ª Vara seleciona 
técnico judiciário para 
função comissionada
A 2ª Vara seleciona técnico judiciário 

para exercício de função comissionada no 
Gabinete (atividade de assessoramento do 
magistrado). Eventuais interessados devem 
enviar o currículo para o e-mail da juíza fe-
deral substituta da 2ª Vara: gabriela.mace-
do@trf1.jus.br.

SINAR será lançado em setembro
O Conselho da Justiça Federal (CJF) informou que o edital 2014 do SINAR só será 

lançado em setembro. Quem quiser tirar dúvidas sobre o assunto pode ligar no telefone 
(61) 3022.7341 ou enviar mensagem para sinar@cjf.jus.br.

O que é o SINAR - De acordo com informações do CJF, o Sistema Nacional de Re-
moção é um concurso que abre a possibilidade de servidor da Justiça Federal, lotado em 
uma região, se mudar para outra unidade da Justiça Federal, em outra região, caso seja 
contemplado pelas regras do edital.

Fonte: SJDF

Aprovada proposta orçamentária
da Justiça Federal para 2015

Foi aprovada pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em sessão realizada na últi-
ma sexta-feira, dia 8, a proposta orçamen-
tária de 2015 para toda a Justiça Federal. 

A Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF/MP) atendeu as despesas com pes-
soal, benefícios, custeio, projetos e assis-
tência jurídica a pessoas carentes (AJPC), 
restando pendente o montante para despe-

sas relativas a pessoal e encargos sociais 
quanto à criação ou provimento de cargos e 
funções, assim como alterações de estrutu-
ra de carreiras e aumento de remuneração.

A proposta foi aprovada por unanimi-
dade nos termos do voto apresentado pelo 
ministro Felix Fischer, presidente do CJF, 
também presidente do Superior Tribunal 
de Justiça.

Conheça o Portal  
do Beneficiário 
do Pro-Social

A Administração do Tribunal, por meio 
da Secretaria de Bem-Estar Social (Sec-
be), informa que está disponível o acesso, 
via internet, ao Portal do beneficiário do 
Pro-Social, para consulta às informações 
de utilização do sistema, mediante senha 
individual, a qual deverá ser solicitada 
pelo e-mail prosocial.suporte@trf1.jus.br, 
informando-se a matrícula funcional.

De posse do número de usuário e senha 
recebidos, o beneficiário poderá consultar 
seus dados, movimentação financeira re-
ferentes a contribuições/custeios e extratos 
de utilização dos serviços, alterar endereço 
residencial e ainda enviar documentos, di-
retamente no sítio eletrônico do TRF.

Fonte: TRF1

Primeira Região na 
Web traz os principais 

acontecimentos 
da semana

O Primeira Região na Web apresenta re-
portagem especial sobre a implementação 
do Sistema Eletrônico de Informações que 
representará um novo tempo na gestão pro-
cessual administrativa na 1ª Região.

Confira, nos “Fatos da Semana”, que 
a Subseção de Uberlândia inaugurou sua 
Central de Conciliação.

O link do programa foi encaminhado aos 
e-mails de todo o corpo funcional. Esta e 
todas as edições do Primeira Região na 
Web estão disponíveis no Portal do Tribu-
nal, em “Comunicação Social/Imprensa/
Primeira Região na Web”.

Fonte: TRF1


