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Aniversariantes  
Hoje: Delmo Agnelo Loureiro Vascon-
celos (Itabuna) e Zineide Alves Tupina 
(Juazeiro). Amanhã: Dra. Dayana de 
Azevedo Baião de Souza, juíza federal 
da Subseção de Itabuna, Mônica Sal-
gueiro de Melo Sarpa (4ª Vara), Pedro 
Henrique Carvalho Macedo e Silva (CO-
JEF) e Teresa de Jesus Leitão (NUCJU).

Parabéns!!!

Por unanimidade, a 4ª Turma do TRF 
da 1ª Região confirmou sentença da 
17ª Vara Criminal da Seção Judiciária 
da Bahia, permitindo a permanência de 
um estrangeiro, portador do vírus HIV, no 
Brasil para tratamento de saúde. O recur-
so foi apreciado pela juíza federal convo-
cada Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 
relatora do processo.

O estrangeiro entrou com ação na 
Justiça Federal contra ato do Superinten-
dente da Polícia Federal na Bahia que, 
ao notificá-lo por sua estada irregular no 
Brasil, determinou que aquele deixasse o 
país em oito dias, sob pena de deporta-
ção. Ocorre que o paciente realiza trata-
mento desde 2009, em Feira de Santa-
na, para combater os sintomas da AIDS e 
da depressão. Além disso, consta dos au-
tos relatório médico recomendando que o 
paciente não realize viagens aéreas, haja 
vista os sintomas de pânico.

Turma autoriza a permanência de estrangeiro 
no Brasil para tratamento de HIV

A juíza Rosimayre Carvalho, em seu 
voto, citou precedentes de outros tribu-
nais regionais federais no sentido de que 
“demonstrado o debilitante estado de 
saúde do estrangeiro e que se encontra 
em tratamento no país, visando sua me-
lhora, desarrazoado a sua imediata de-
portação, devendo ser prorrogado o visto 
de permanência, por prazo considerado 
razoável para o seu restabelecimento”.
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Seleção de servidores
para mutirão em Juazeiro

A Subseção Judiciária de Juazeiro 
seleciona servidores para mutirão de 
sentenças do Juizado Especial Federal 
no período de 17 a 21 de novembro de 
2014. Os interessados devem entrar em 
contato com Priscila pelos telefones (74) 
3611-7970 (ramal: 8222), (74) 9979-
6340 ou (71) 9118-1223 ou ainda pelo 
email: 01vara.jzr@trf1.jus.br.

SJBA realiza curso
sobre atendimento ao público

Reflexos de outubro
O Outubro Rosa terminou na última sexta-feira e com ele foi concluída uma série 

de ações e campanhas de conscientização sobre o câncer de mama, a nível nacional 
e internacional. Na nossa Seção Judiciária, além do JFH que todo ano abraça a causa 
adotando a cor rosa em seu cabeçalho e veiculando notícias relativas ao tema, tive-
mos também servidoras e servidores que decidiram usar rosa durante o mês em apoio 
à campanha, como aconteceu com as servidoras das Turmas Recursais.

“Excelência no Atendimento ao Públi-
co” é o tema do curso que será realiza-
do hoje e amanhã, das 13h às 17h, na 
sala de treinamento do Fórum Teixeira 
de Freitas (3º andar do prédio principal), 
sob a instrutoria de Maria Celi Kramm, 
da Empresa TREINE. 

Foram oferecidas 15 vagas destina-
das aos servidores de Salvador, cujas 
inscrições são feitas por envio de email 
para seder.ba@trf1.jus.br, com priori-
dade aos titulares de função gerencial, 
especialmente aqueles lotados nos JEFs. 
Para tanto, é necessária manifestação de 
interesse e anuência da chefia.

A proposta do curso é investir no de-
senvolvimento de uma cultura organiza-
cional, tendo por princípio a compreensão 

de que atender bem exige profissionalis-
mo e constante aprimoramento. É tam-
bém um fator essencial para a constru-
ção de uma boa imagem e um ambiente 
saudável.

A instrutora Maria Celi do Amparo 
Nunes Kramm é graduada em Pedago-
gia pela PUC/SP, com formação em Coa-
ching Integrado pela Integrated Coaching 
Institute, mestre em Gestão Integrada de 
Organizações, com especialização em 
Consultoria Interna, Administração de 
Recursos Humanos, Psicologia Educa-
cional, além de professora do Programa 
de Gestão de Organizações do Departa-
mento de Ciências Humanas da UNEB.

Em primeira instância, o pedido foi jul-
gado procedente ao fundamento de que 
“obrigar o paciente, nestas condições, a 
deixar o Brasil, seria violar seu direito 
à saúde e, em última instância, ferir o 
princípio da dignidade da pessoa huma-
na, fundamento do Estado Brasileiro. 
Embora seja imperativa a observância 
das normas que regulam a permanên-
cia de estrangeiro no país, e apesar de 
induvidosa a atual situação irregular do 
paciente, certo é que, no caso concreto, 
há de prevalecer o direito à vida”.

Decisão – Ao analisar a demanda, o 
Colegiado entendeu que a sentença está 
correta em todos os seus termos, razão 
pela qual não merece reforma: “Não me-
rece alteração a decisão que autorizou 
a permanência do paciente no país, em 
face da necessidade de tratamento de 
sua saúde, com base na dignidade da 
pessoa humana”, diz a decisão.

CJF define distribuição 
dos limites de empenho 

e de movimentação 
financeira da JF

O Conselho da Justiça Federal apro-
vou, no último dia 17, a proposta de 
resolução que regulamenta os critérios 
de distribuição dos limites de empenho 
e de movimentação financeira para a 
Justiça Federal. A medida tem o objetivo 
de cumprir determinação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), contida no acór-
dão 3.652, de 2013. Até então, a limi-
tação de empenho e da movimentação 
financeira era feita por meio de ato con-
junto dos tribunais superiores, dos quais 
a Presidência do CJF é signatária. 

De acordo com o conselheiro relator 
da resolução, desembargador Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2014 estabelecem que o 
Poder Executivo tem até o 22º dia após o 
encerramento do bimestre para informar 
aos órgãos do Legislativo e do Judiciário 
a limitação de empenho e movimentação 
financeira. Por sua vez, o Poder Judici-
ário é obrigado a editar seu próprio ato 
de contingenciamento até o trigésimo 
dia subsequente ao encerramento do bi-
mestre. “Verifica-se que o prazo para os 
tribunais consolidarem e efetivarem a 
limitação de empenho e movimentação 
financeira é exíguo, devendo ser adota-
do procedimento que o otimize”, susten-
tou o relator em seu voto.

Com esse objetivo, a Resolução apro-
vada determina que o CJF comunique, 
em prazo razoável, aos TRFs sobre os 
limites de empenho cabíveis. Os tribu-
nais, por sua vez, deverão também editar 
e publicar seus respectivos atos de con-
tingenciamento com abrangência sobre 
suas regiões.
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Expediente suspenso nos 
próximos dias 13 e 14
O presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, acatou o pedi-
do da Direção do Foro para suspender o 
expediente forense na sede da Seção Ju-
diciária da Bahia nos dias 13 e 14 deste 
mês em razão da realização do GP Bahia 
de Stock Car, que impedirá o acesso ao 
Centro Administrativo. Em relação ao 
dia 13, a suspensão está condicionada 
à compensação a ser realizada nos trinta 
dias seguintes.


