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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lincoln Pinheiro Costa, juiz fe-
deral da Subseção de Ilhéus, Rúbio 
Rocha de Souza (Vitória da Conquis-
ta), Josemar Augusto Brito Junior (Bar-
reiras), Anna Carolina Alves (Bom Je-
sus da Lapa) e Lucilia Alves (Feira de 
Santana). Amanhã: Jorge Antônio Reis 
(NUCJU), Maria das Graças Monteiro 
(3ª Vara) e Miguel Fábio e Silva (Vitó-
ria da Conquista).Parabéns!!!

A juíza federal da Subseção Judi-
ciária de Jequié Karine Costa Carlos 
Rhem da Silva,  em ação civil pú-
blica movida pelo MPF, condenou o 
ex-prefeito de Jaguaquara, Aldemir 
Moreira, a ressarcir ao Ministério da 
Saúde R$ 356.431,09; pagar multa 
civil no valor de 10% da condena-
ção, atualizado. Determinou também 
a perda da função pública, suspen-
são dos direitos políticos por cinco 
anos e proibição de contratar com o 
Poder Público por cinco anos. Sobre 
os valores das condenações, incide a 
correção monetária e os juros legais, 
sanções previstas no art. 12, II, da 
Lei n. 8.429/92. 

O réu, enquanto prefeito, no ano 
de 2008, utilizando recursos do Fun-
do Nacional de Saúde no valor de R$ 
96.431,09 adquiriu medicamentos sem 
licitação e não implantou o Núcleo de As-
sistência à Saúde da Família a despeito 
de ter se utilizado dos recursos transferi-
dos com tal objetivo, no importe de R$ 
260 mil.

A defesa alegou que a compra direta 
ocorreu para atender demandas urgen-
tes, solicitadas diretamente pelos mu-
nícipes ou requisitadas pelo Ministério 
Público e Judiciário, mas a juíza consi-
derou que, tendo em vista a exorbitância 

Subseção Judiciária de Jequié condena 
ex-prefeito do Município de Jaguaquara 
a pagar R$ 356 mil por desvios da Saúde

do valor utilizado nas aquisições diretas 
e o modo rotineiro em que elas ocorreram 
presume-se “uma gestão totalmente de-
sequilibrada e ineficiente dos recursos 
públicos, em total desrespeito aos dita-
mes legais”

O Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília- NASF é um programa do governo 
federal que complementa ações de aten-
ção à saúde básica através de equipes 
compostas por profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento, que devem atuar 
de maneira integrada, compartilhando as 
práticas e saberes em saúde. 

Sobre o desvio das verbas para o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a 

então secretária de Saúde do Municí-
pio afirmou, inclusive que não tinha 
conhecimento das aquisições de ma-
teriais gráficos e móveis, cujas notas 
fiscais e correspondentes processos 
de pagamento constam referência à 
destinação para o referido Núcleo. 

Tais despesas foram pagas me-
diante recursos depositados em 
agência e conta diferentes das vincu-
lada ao NASF do Município. Também 
um veículo Uno Mille foi adquirido, 
supostamente com os recursos e des-
tinado ao NASF, mas também o valor 
para seu pagamento não saiu da re-
ferida conta vinculada.

A sentença reconheceu como aplicá-
vel a pena de ressarcimento ao erário, 
“consistente na devolução das quantias 
utilizadas para a aquisição, sem licita-
ção, de medicamentos, bem como as re-
passadas para a implantação do NASF, 
servindo essa medida não apenas  para 
sanar o desvio constatado, mas também 
para prevenir o gestor da necessidade 
de observâncias às regras de regência”

Retire sua carteira do 
convênio SAÚDE CAIXA

O Pro-Social  já está disponibilizado 
o acesso à ampla rede de credenciados 
SAÚDE CAIXA,  que pode ser visualiza-
da em www1.caixa.gov.br/saudecaixa/
asp/credenciados.asp, além dos apli-
cativos SAÚDE CAIXA para celulares e 
tablets para consulta de credenciados.

Os titulares lotados no prédio sede e 
no prédio dos JEFs e Turmas Recursais 
podem retirar suas carteiras no 2º Subso-
lo do Bloco A, do Fórum Teixeira de Frei-
tas, recepção do serviço médico odonto-
lógico e no consultório médico do prédio 
dos JEFs, recepção do serviço médico.

Falta de vaga não impede 
transferência para 

acompanhar cônjuge
A inexistência de vagas não impede 

a remoção do trabalhador. Foi o que en-
tendeu a 4ª Turma do TRT-1 ao julgar 
uma ação movida por uma funcionária 
da Caixa Econômica Federal para obter 
a transferência da agência que trabalha 
no Rio de Janeiro para outra em Minas 
Gerais. Ela queria acompanhar o mari-
do, um oficial do Exército que havia sido 
transferido para aquela cidade mas o 
banco alegou indisponibilidade de vagas 
e indeferiu o pedido. A primeira instân-
cia também negou a transferência.

No TRT da 1ª Região, a trabalhadora 
argumentou que ficou sozinha no Rio de 
Janeiro com o seu bebê. A desembar-
gadora Tânia Garcia decidiu pela pro-
cedência da transferência baseada em 
uma norma interna da Caixa Econômica 
que assegura a transferência para acom-
panhar cônjuge removido de ofício.

Para a relatora, a inexistência de 
vagas não pode ser considerada óbi-
ce. “Deve-se sempre procurar manter a 
proteção do Estado à família”, afirmou 
Tânia, destacando o art. 226 da Cons-
tituição que diz que “a família, base da 
sociedade, tem especial proteção do 
Estado”

Justiça brasileira já usa 
Skype e Whatsapp 

por celeridade 
Usando o Skype, uma Vara da Fa-

mília em São Paulo fez a conciliação de 
um casal em uma ação sobre a guarda 
do filho. A ideia de usar o programa foi 
do juiz José Eduardo Rocha que encon-
trava dificuldade em promover a audi-
ência, já que a mãe do menor mora no 
Rio Grande do Norte e não tinha condi-
ções de ir até São Paulo. 

A chegada dessa tecnologia aos tri-
bunais é recente e seu uso tem se am-
pliado. Em 2013, advogados passaram 
a poder despachar com a ministra Nancy 
Andrighi, do STJ, de casa ou do escritó-
rio, pela internet, também via Skype.

O juiz Fernando Gajardoni também 
adotou a tecnologia. Ele diz que foi mo-
tivado pelos problemas enfrentados por 
advogados de outras cidades  que são 
obrigados a se deslocar quando preci-
sam despachar na comarca em que ele 
atende.

Outro aplicativo de conversas via 
internet, o Whatsapp, também está 
chegando com tudo no Judiciário. Na 
7ª Vara Federa de São Paulo, o juiz 
Ali Mazloum oficializou a utilização do 
WhatsApp nos trâmites do processo. O 
objetivo é dar celeridade à Justiça.

Usuários devem 
pedir renovação do 
certificado digital 

antes do vencimento
De acordo com a circular Diges n. 20, 

todos os magistrados e servidores devem 
ficar atentos ao prazo de validade de sua 
certificação digital. O convênio com a Cai-
xa Econômica Federal referente à emissão 
de certificados expirou em abril, no entan-
to os atuais certificados permanecerão vá-
lidos pelo prazo de três anos, contados da 
data de sua última emissão. As certifica-
ções digitais poderão ser renovadas, antes 
do vencimento, apenas uma vez.
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Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia 

lança edital de inscrição
A Academia de Letras Jurídicas da 

Bahia lançou edital em que tornou pú-
blico que estará aberta a partir de 22 de 
agosto de 2015 a inscrição de candida-
tos a Membro Efetivo para a Cadeira 24, 
que se encontra vaga em razão do faleci-
mento do acadêmico Mário de Figueiredo 
Barbosa. 

O pedido de inscrição será formali-
zado mediante requerimento dirigido ao 
Presidente da Academia, com expres-
sa referência à Cadeira a que pretende 
concorrer, acompanhado de curriculum 
vitae; pagamento da taxa de inscrição 
de R$ 1.500,00 e os comprovantes dos 
requisitos previstos no Estatuto e no art. 
16. do Regimento Interno da Academia.

O candidato deve ser brasileiro nato e 
residir na Bahia; ser bacharel em Direito 
há, pelo menos, dez anos; ter reputação 
ilibada; ser autor de obra jurídica que re-
vele a sua contribuição ao aprimoramen-
to do Direito e da língua nacional; exercer 
o magistério superior em Direito, median-
te concurso de provas e títulos, há, pelo 
menos, dez anos. 

Não se consideram obra jurídica os li-
vros de autoria coletiva, salvo se o texto 
individualizar a contribuição de cada Au-
tor, bem assim trabalhos forenses de qual-
quer natureza, ou versando caso jurídico 
concreto. A inscrição poderá ser feita nos 
dias úteis, das 8 às 12h e das 14 às 17h, 
na Sede da Academia, à Alameda Capimi-
rim, 14, Graça.


