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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes - Hoje: Juliana Paiva Costa Samões (14ª Vara), Marco Anto-
nio Pereira de Santana (NUASG), Maria Renialda Dantas de Souza (Alagoinhas) 
e Eduardo Campos Forte (NUASG). Amanhã: Marcos Antônio de Oliveira Aguiar 
(NUASG), Cristovam Gonçalves dos Santos (24ª Vara), Carlos José de Albuquer-
que Venet Paraiso (15ª Vara), Eduardo Araújo Sampaio (Eunapólis) e Jeane 
Souza Amorim (Irecê). Parabéns!

Abertas inscrições
no SEI para dois cursos 
com temática gerencial

Nos autos do PAe-SEI 0013708-
69.2018.4.01.8004 estão abertas 
as inscrições para os seguintes cursos 
com temática gerencial: “Passaporte 
Gerencial” e “Como se Formam e Atu-
am as Equipes de Alto Desempenho”, 
cada um com carga horária de 15h e 
previstos para realização no período de 
28/11 a 12/12.

Os cursos ofertados são uma opor-
tunidade para os servidores ocupantes 
de função/cargo de natureza gerencial 
que  ainda não efetivaram as 30h obri-
gatórias em ações gerenciais, conforme 
levantamento realizado pela Seção de 
Desenvolvimento e Avaliação de Re-
cursos Humanos (SEDER), em cumpri-
mento ao disposto no art. 59, da Res. 
03/2008-CJF.

Vale lembrar que a Diretoria do 
Foro autorizou que ocupantes de fun-
ção gerencial com data de designação 
anterior a 27/01/2017, tenham até o 
dia 27/01/2019 como prazo limite dos 
dois anos para completarem a carga 
horária de 30 horas em razão de incon-
sistências nos relatórios SARH.

Novembro Azul: amanhã tem Mutirão 
da Saúde Masculina do NUBES

O Núcleo de Bem-estar Social (NU-
BES), promoverá amanhã, dia 27/11, o 
“Mutirão da Saúde Masculina”, aderindo 
à campanha Novembro Azul.

A ação, mais uma realizada em par-
ceria com a Fundação José Silveira e 
com o Laboratório Sabin, disponibili-
zará exames laboratoriais preventivos 
e PSA, teste de glicemia, consulta com 
Urologista, ultrassonografia da próstata, 
aferição da pressão arterial e prevenção 
odontológica (limpeza).

Quem quiser ser atendido, precisa 
agendar o horário por meio do e-mail 
EPS eps.ba@trf1.jus.br.

O mutirão será realizado no Pro-So-
cial, que fica localizado no 2º subsolo do 
Prédio Anexo desta Seccional.

TRF1 aplica princípio da razoabilidade
a candidato que não apresentou os exames 

exigidos em edital no certame para PRF
A 5ª Turma do TRF1, por unanimi-

dade, negou provimento à apelação 
da União contra a sentença da 13ª 
Vara da SJDF que garantiu ao autor 
o direito de ter seus exames de saúde 
avaliados e, caso aprovado, partici-
pe das etapas seguintes do concurso 
público para provimento de cargo de 
Policial Rodoviário Federal, com direi-
to à nomeação e posse. O candidato 
foi reprovado no certame porque deixou 
de apresentar, dentro do prazo previsto, 
todos os exames laboratoriais exigidos no 
edital.

Em suas razões, a União alegou que o 
apelado não apresentou dentro do prazo 
a sorologia para a Hepatite B completa, 
faltando anti-HBC, IGM e IGG, apresen-

tados de forma separada e, além disso, o 
exame anti-HBC total apresentou resulta-
do reagente, o que resultou em sua elimi-
nação do concurso. Afirmou, ainda, que 
o apelado teve conhecimento antecipa-
damente de todos os exames que deveria 
entregar na avaliação médica exigida no 
edital.

Ao analisar o caso, o relator, juiz fe-
deral convocado Pablo Zuniga, destacou 
que “diante do número elevado de exa-
mes, mostra-se perfeitamente aplicável 
à hipótese, o princípio da razoabilidade, 
devendo ainda destacar que a decisão 
proferida em primeiro grau encontra-se 
em consonância com a orientação des-
ta Egrégia Quinta Turma”.

Ao finalizar seu voto, o magistra-
do ressaltou que embora o Tribunal não 
reconheça o direito do candidato sub ju-
dice tenha o direito à nomeação e posse 
antes do trânsito em julgado, uma vez 
que não há o instituto de posse precária 
em cargo público em Direito Administra-
tivo, há uma orientação no sentido de se 
possibilitar a nomeação antes do trânsito 
em julgado, nos casos em que o acórdão 
do Tribunal seja unânime.

Deste modo, o Colegiado acompa-
nhando o voto do relator, negou provi-
mento à apelação da União. (Fonte: TRF1)


