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Aniversariantes  
Hoje: Dr. César Cintra Fonseca, juiz 
federal da 2ª Vara, Maria de Lour-
des Santos Araújo (12ª Vara), Larissa 
Marques Santos (Ilhéus) e Luciana 
Afonso Silva Azevedo (22ª Vara). 
Amanhã: Márcia Lidian Oliveira San-
tos (Ilhéus).

Parabéns!!!

Em setembro de 2004, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

1º/09/2004 – Estresse laboral é 
tema de reunião na Direção do Foro - 
A juíza federal diretora do Foro Mônica 
Aguiar esteve reunida na tarde de ontem 
com os coordenadores gerais do Sindi-
cato dos Servidores do Poder Judiciário 
– SINDJUFE,  Rogério Fagundes e Louri-
val Matos, o supervisor da Seção de Pro-
gramas e Benefícios Sociais, Marivaldo 
Barreto, o médico perito do Pro-Social, 
Dr. Luiz Farias, e a diretora executiva da 
Associação dos Servidores da Justiça Fe-
deral - ASSERJUF, Patrícia Farias. 

O encontro teve por finalidade, en-
tre outras, definir estratégias de atu-
ação que promovam a diminuição do 
estresse laboral entre os funcionários 
desta Seccional.

14/09/2004 - Festa na 12ª Vara- 
Os servidores da Direção do Foro - 
DIREF, da Secretaria Administrativa - 
SECAD e 12ª Vara estiveram reunidos 
na tarde de ontem, em clima de muita 
alegria, para comemorar o aniversário 
da diretora do Foro e juíza federal da 
12ª Vara, Mônica Aguiar, ocorrido no 
último sábado. 

O evento contou com as presenças 
dos juízes federais Cândido Moraes e 
Márcio Mafra, do superintendente da 
Caixa, Raimundo Cordeiro Jr. e da ge-
rente do PAB desta Seccional, Maria 
de Lourdes Araújo. Na oportunidade os 
servidores desejaram muitas felicidades 
à magistrada.

JFHHÁ DEZ ANOS

Curso de formação de tutores para 
análise e melhoria de processos

A UniCorp  está com as pré-inscrições abertas até dia 8/09 para o curso virtual de 
formação de Tutores para análise e melhoria de processos.

Só serão deferidas as inscrições do servidor pré-inscrito que, comprovadamente, tiver 
capacitação em docência/tutoria on-line e formação acadêmica (graduação/pós-gradua-
ção) ou experiência profissional correlata ao tema do curso.

O curso será de 17/9 a 7/10, com 25 horas totais. As pré inscrições são realizadas 
pelo portal do TRF1 e são 20 vagas para toda a 1ª Região

Informações adicionais no portal do TRF1 ou pelo telefone (61) 3410-3944.

Não será permitida a inscrição em mais de um curso simultaneamente nem partici-
pação de servidores em férias ou em licença em período coincidente com a realização do 
curso. O servidor que desistir de participar de evento de capacitação, sem a devida jus-
tificativa junto ao NUCRE ou sem a  apresentação de atestado médico homologado, terá 
vedada a participação em outro evento durante o transcorrer de um ano da interrupção.

TRF1 confirma sentença da Subseção de 
Itabuna e idosos internados poderão ser 

acompanhados por pessoas de qualquer sexo
Por unanimidade, a 5ª Turma do TRF1 

manteve sentença da Subseção de Itabuna 
que determinou a dois hospitais da cidade 
que viabilizem meios para que os pacientes 
maiores de 60 anos possam ser acompa-
nhados, fornecendo ao acompanhante aco-
modação e alimentação de acordo com as 
normas do SUS.

O pedido foi feito pelo MPF em ação civil 
pública. Após o julgamento procedente na 
1ª instância, a Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna apelou a ao TRF1 sustentando 
ser uma entidade filantrópica com o objetivo 
de prestar assistência hospitalar e social aos 
enfermos, principalmente indigentes. Pon-
derou que oferece atendimento hospitalar 
de baixa complexidade e presta assistência 
de média e alta complexidade, sendo a úni-
ca instituição do interior da Bahia creden-
ciada pelo Ministério da Saúde como Centro 
de Alta Complexidade em Oncologia.

A instituição argumentou que tem pro-
porcionado aos pacientes de idade igual 
ou superior a 60 anos o direito de um 
acompanhante, contudo, a fim de preser-
var a intimidade dos pacientes, salientan-
do que “a única restrição feita em relação 
ao acompanhamento do idoso quando 
internamento hospitalar diz respeito ao 
sexo, razão pela qual orienta as pessoas 
no sentido de designar acompanhante do 
mesmo sexo do paciente internado”. 

Para o MPF, “A tese da apelante não 
encontra respaldo jurídico. Primeiro por-
que a restrição não é estabelecida na 
Portaria 280/99 do Ministério da Saúde. 
Segundo porque entender como quer a 
recorrente significa evidente ofensa ao 
princípio da isonomia, pois os idosos que 
não tiverem alguém do mesmo sexo para 
acompanhá-los na internação ficarão pri-
vados do direito”.

A 5ª Turma entendeu que a sentença 
de 1º grau deve ser mantida. “A restrição 
pura e simples, em função do sexo, esva-
zia o direito a acompanhante em grande 
parte dos casos de internados idosos, que 
com frequência contam apenas com a as-
sistência dos respectivos cônjuges em mo-
mentos tais”, diz a decisão.

Entretanto, a Turma salientou que o 
caso requer solução conciliatória. “É impró-
pria uma ou outra solução radical: impe-
dir acompanhante de outro sexo ou liberar, 
sem qualquer restrição, o acompanhamen-
to independentemente do sexo. Adequa-
da é uma solução intermediária, que não 
restrinja o acompanhamento em função do 
sexo, mas que haja certos cuidados no sen-
tido de preservar, na medida do possível, a 
intimidade dos pacientes”, finaliza.

Fonte: TRF1

Poder Judiciário reage a corte no seu 
orçamento e abre crise com o Executivo

A decisão do governo federal de cortar 
a proposta orçamentária do Judiciário para 
2015 deverá gerar uma crise entre os dois 
Poderes. Apesar dos alertas do STF sobre 
a necessidade de o Executivo respeitar a 
autonomia orçamentária do Judiciário, o 
governo resolveu encaminhar ao Congres-
so uma proposta cortada, atingindo direta-
mente as previsões para reajustes de ma-
gistrados e servidores da Justiça. 

Nos próximos dias, o presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski, e o procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot, 
deverão discutir uma saída para o caso. 
Parte do funcionalismo está em greve. Ma-
nifestações e atos públicos de servidores 
estão previstos. 

Se a situação não for revertida, deverão 
ficar comprometidas as recomposições sa-
lariais de ministros do Supremo e de servi-
dores do Judiciário, que consumiriam cerca 
de R$ 145 milhões. 

Essa não é a primeira vez que o Exe-
cutivo promove cortes no orçamento do 
Judiciário. Em 2011, o então presidente 
do STF, Cezar Peluso, classificou como um 
equívoco o fato de o governo ter encami-
nhado ao Congresso a proposta orçamen-
tária do Judiciário com cortes nas estima-
tivas de gastos com pessoal. Após ter sido 
pressionado, o governo viu-se obrigado a 
retificar a proposta. 

A magistratura não gostou e já se movi-
menta para reverter a situação. Associações 
de classe estudam atuar no Congresso ou 
mesmo recorrer à Justiça. Há a expectativa 
de que a Procuradoria-Geral da República 
ajuíze mandado de segurança no STF, como 

no início do governo Dilma, após crise idên-
tica entre a presidente da República e o en-
tão presidente do Supremo, Cezar Peluso.

Para o STF, o governo não pode cortar 
a proposta orçamentária enviada pelo Ju-
diciário porque o Poder tem autonomia. 
Caberia ao Executivo apenas remetê-la ao 
Legislativo. Eventuais alterações teriam de 
ser feitas pelo Congresso. 

O presidente do STF, Ricardo Lewan-
dowski, e o decano Celso de Mello, criti-
caram o governo. Lewandowski disse que 
resta tentar mudar a proposta no Legisla-
tivo. “O único árbitro constitucionalmen-
te qualificado é o Congresso Nacional”, 
disse.  Na opinião do ministro, é possível 
restabelecer o reajuste salarial com uma 
negociação com deputados e senadores. 
Lewandowski destacou que a espécie de 

“pré-proposta” do Judiciário “é insuscetí-
vel de corte unilateral por parte do Poder 
Executivo”.  Celso de Mello concordou e 
disse que a atitude do governo Dilma é 
“absolutamente inconstitucional” e acon-
tece apesar de o STF ter “advertido” o 
Executivo algumas vezes.

O presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros afirmou que a entidade 
estuda recorrer ao STF e acrescentou que 
não se surpreenderá se o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, fizer o mesmo. 

O diretor-geral do Supremo, Amarildo 
Vieira, remeteu à Procuradoria um ofício 
informando o tamanho do corte “para co-
nhecimento” e opinando que a redução 
das verbas coloca “severos obstáculos” 
ao “bom desenvolvimento” do trabalho 
do tribunal. 


