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Juiz federal em Eunápolis determina que 
ANVISA mantenha posto no aeroporto de 

Porto Seguro em funcionamento ininterrupto

Treinamento em serviço 
é regulamentado 

na 1ª Região
A Presidência do TRF da 1ª Região, pu-

blicou a Portaria Presi 3, que regulamen-
ta o treinamento em serviço no âmbito da 
Justiça Federal da 1ª Região.

São enquadradas como treinamento em 
serviço, (e não consideradas para fins de 
concessão do Adicional de Qualificação - AQ, 
ainda que promovidas pelo órgão), as ações 
que objetivam a orientação técnica sobre 
rotinas de trabalho, prestadas por servidor 
com maior experiência ou conhecimento no 
assunto ou pelo gestor da unidade. 

Também não são consideradas para a 
concessão do Adicional as ações voltadas 
à apresentação das funcionalidades de sis-
temas informatizados, desenvolvidas ou 
adaptadas pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação, recebidas por meio de par-
cerias, ou ainda, instituídas por instâncias 
superiores do Poder Judiciário.

Já a respeito das Ações de Capacitação, 
que servem para a concessão do AQ, são 
consideradas pela Portaria, além das que 
já são contempladas pela legislação vigen-
te, a capacitação de administradores de 
softwares, sistemas e/ou aplicativos desen-
volvidos por empresas proprietárias/órgãos 
do governo e adquiridos pela instituição e 
a capacitação de servidores para operação 
de máquinas ou equipamentos específicos 
para o desempenho de determinada ati-
vidade ou área de atuação, adquiridos ou 
utilizados pela instituição, desde que pro-
movidos por empresa contratada.

A íntegra do documento está disponível 
no portal do Tribunal, em “Avisos”.

Fonte: TRF1

TRF1 reforma sentença de vara 
da Bahia e não equipara cursos 
de licenciatura e bacharelado

A 8ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
deu provimento às apelações interpostas 
pelo Conselho Federal de Educação Física 
e Conselho Regional de Educação Física da 
13ª Região contra a sentença da 10ª Vara 
que determinou que o CREF13 suspenda 
a prática de atos que possam restringir a 
atuação dos profissionais graduados em 
cursos de licenciatura em educação físca 
à sala de aula, além de serem obrigados 
a emitir cédulas de identidade profissional 
sem o campo específico com indicação de 
atuação respectiva.

Os Conselhos alegaram que o sistema 
CONFEF/CREFs registra os profissionais 
que obtêm diploma em cursos reconhe-
cidos pelo MEC e inscreve os graduados 
em licenciatura para atuarem na área de 
educação básica e os formados em bacha-
rel para trabalharem como instrutores em 
atividades físicas e esportivas nas demais 
áreas da intervenção profissionais.

Embora a Lei 9.696/1998 não apresen-
te distinção para área profissional entre as 
graduações em licenciatura e bacharelado, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de Educação Física de 18/2/2004 
determinaram que o profissional formado 
no curso de Licenciatura em Educação Fí-
sica deverá atuar exclusivamente nas esco-
las de educação infantil e do ensino funda-
mental e médio.

O MPF sustentou que não há efetiva li-
mitação à atuação profissional. Entretanto, 
a relatora convocada, a desembargadora 
federal Maria do Carmo Cardoso, entendeu 
que, neste caso, há autorização plena para 
o exercício profissional da Licenciatura em 
Educação Física, conforme titulação obtida 
em virtude da sua formação superior.

Para a magistrada é impossível exigir 
equiparação entre as titulações pois se 
pode criar um pretexto para que outros 
cursos de licenciatura desfrutem das prer-
rogativas profissionais atribuídas aos de 
bacharelado. Dessa maneira, em razão das 
diferenças curriculares entre os cursos é in-
viável a igualdade pretendida.

Fonte: TRF1

O circuito das salas de arte tem boas 
opções de filmes neste fim de semana.

O APARTAMENTO - Casal de atores  
iranianos está morando em um apar-
tamento emprestado quando a esposa 
é surpreendida com a entrada de um 
estranho no banheiro. Ela se machu-
ca seriamente e vai parar no hospital. 
Entretanto, é o trauma do ocorrido 
que afeta, cada vez mais, suas vidas 
e o marido é atormentado pela busca 
de uma vingança. No Cine Passeo às 
14h10 e no Cinema do Museu de Geo-
logia às 20h35.

A CRIADA - Na Coreia do Sul, anos 
1930, durante a ocupação japone-
sa, a jovem Sookee é contratada para 
trabalhar para uma herdeira nipônica, 
Hideko, que leva uma vida isolada ao 
lado do tio autoritário. Só que Sookee 
guarda um segredo: ela e um vigarista 
planejam desposar a herdeira, roubar 
sua fortuna e trancafiá-la em um sana-
tório. Tudo corre bem com o plano, até 
que Sookee começa a compreender as 
motivações de Hideko. Do mesmo acla-
mado diretor de Old Boy, Mr. Vingança 
e Lady Vingança. No Cine Passeo às 
20h20 e no Cinema do Museu de Geo-
logia às 18h.

AGENDA
CULTURAL

O juiz federal da Vara Única da Subse-
ção de Eunápolis Alex Schramm de Rocha, 
em ação civil pública movida pelo MPF 
contra a ANVISA, determinou à ré que  
mantenha o Posto Portuário e Aeroportuá-
rio de Porto Seguro em funcionamento de 
forma ininterrupta. O descumprimento da 
ordem implicará multa diária de R$ 10 mil.

A ação foi movida pelo fato de a ANVISA 
ter suspendido seu funcionamento durante 
as férias do único servidor lotado na repar-
tição, situação que gerou riscos sanitários 
no extremo sul da Bahia, com reflexos na 
saúde pública, na segurança e na econo-
mia da região, uma vez que compete à AN-
VISA a inspeção de aeronaves e emissão 
de Certificado Internacional de Vacinação 
e Profilaxia, inclusive para febre amarela.

O MPF afirmou que desde 2008, vem 
ocorrendo diminuição no quadro de funcio-
nários da ANVISA no extremo sul da Bahia, 
tendo a repartição de Porto Seguro redu-
zido seu contingente de cinco servidores 
para apenas um funcionário desde 2010.

Pela Lei n. 9.782/99, é finalidade ins-
titucional da ANVISA a proteção da saúde 
da população, por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização 
de produtos e serviços submetidos à vigi-
lância sanitária, inclusive dos ambientes, 
dos processos, dos insumos e das tecnolo-
gias a eles relacionados, bem como o con-
trole de portos, aeroportos e de fronteiras, 
atividades de caráter essencial e sujeitas a 
continuidade do serviço público. 

O aeroporto internacional de Porto Se-
guro atende a região de forte apelo turísti-
co, com intenso fluxo de pessoas durante 
todo o ano, e mais intensamente, no verão, 
o que resulta em embarque e desembarque 
de maior número de voos nacionais e inter-
nacionais, sujeitos ao controle da ANVISA. 

O Posto Aeroportuário teve os seus ser-
viços completamente paralisados no mês 
de fevereiro de 2012, período de maior 
entrada e saída de pessoas em Porto Segu-
ro, quando se justifica, ao contrário, maior 
controle sanitário. 

Para o magistrado, a determinação de 
que a ANVISA se abstenha de fechar o Posto 
Aeroportuário de Porto Seguro não afronta o 
princípio da separação dos poderes e tende 
a amenizar a situação deficitária da região, 
alcançando resultado prático equivalente ao 
pretendido com o pedido exordial.

O julgador ressata que não está determi-
nando a criação de cargo público, tampouco 
definindo a forma como a autarquia federal 
deverá manejar ou lotar seus servidores, 
apenas determinando que o ente público 
cumpra sua função institucional, resguar-
dando o interesse da coletividade e dando 
efetividade ao comando constitucional.

“Recomenda-se, todavia, que o Exe-
cutivo proponha projeto de Lei visando à 
criação de cargos públicos de agente de 
vigilância lotados em Porto Seguro e a AN-
VISA realize concurso público objetivando 
o provimento dos referidos cargos, com 
vistas a proporcionar uma melhor presta-
ção do serviço, com menor onerosidade, 
respeitando o princípio da eficiência e da 
economicidade.” Finaliza a sentença.


