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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcos Antônio dos Santos (Fei-
ra de Santana), Lindomar Querino de 
Queiroz (23ª Vara), Bruna Correia de 
Lacerda (NUCRE), Daiane Santos Bon-
fim da Silva (SECAD), Mario César Bap-
tista de Andrade e Rommel Robatto 
(ambos do NUCJU). Amanhã: Marcos 
Antônio dos Santos (Feira de Santa-
na), Lindomar Querino de Queiroz (23ª 
Vara), Mario César Baptista de Andrade 
e Rommel Robatto  (ambos do NUCJU).

Parabéns

HOJE TEM SARAU NO FOYER - 18H

TRF1 confirma sentença da 4ª Vara proibindo 
cobrança indevida de plano de saúde 

A 5ª Turma do TRF da 1ª Região con-
firmou sentença da 4ª Vara que julgou 
improcedente o pedido formulado por 
uma clínica credenciada do Programa de 
Saúde do Banco Central no sentido de 
impedir a punição aplicada pelo plano de 
saúde.

A clínica propôs ao paciente a realiza-
ção de procedimento cirúrgico não autori-
zado pelo Plano, mediante a cobrança do 
valor que excedesse ao procedimento co-
berto, de menor valor. Requereu ainda in-
denização por danos morais, em face do 
descredenciamento unilateral por parte do 
Programa de Saúde, “após 14 anos de ex-
celente relacionamento profissional”.

A requerente alegou que “a conduta 
do BACEN impede que o médico indique 
o melhor tratamento apenas pelo fato de 
não estar prevista cobertura pelo Plano de 
Saúde dos Servidores do BACEN, interfe-
rindo no exercício profissional”.

A relatora convocada, juíza federal Ro-
géria Debelli, assevera que o autor preten-
deu realizar cirurgia sem cobertura do pla-
no de saúde mediante complemento, pelo 
paciente beneficiário, do que excedesse à 
cirurgia de praxe. Enfim, seria realizado 
um procedimento e cobrado outro do BA-
CEN. Há cláusula contratual impedindo a 
cobrança de honorários diretamente do be-
neficiário, e, nos casos de cirurgia, deveria 

constar, das guias de atendimento, laudo 
médico indicando a cirurgia a ser realizada.

Ao final, manifesta concordância com a 
4ª Vara ao dispor que "a cobrança ao Plano 
de Saúde do Banco Central por procedi-
mento diverso do que seria feito na pa-
ciente constitui prática que sugere burla 
ao contrato firmado por ambas as partes, e 
fere o princípio da boa-fé objetiva".

Assim, o Colegiado negou provimento à 
apelação, e, em face da prática de conduta 
expressamente vedada no termo de creden-
ciamento, afastou do Banco Central o pa-
gamento da indenização pleiteada.

Fonte:TRF1

Brincadeira das Senhas 
diverte novamente servidores 

Uma confraternização caótica e eufóri-
ca. Assim pode ser definida a Brincadeira 
das Senhas, que a ASSERJUF criou há 19 
anos para promover a interação entre os 
servidores. 

Este ano, como nos anteriores, os 100 
servidores mais ágeis do edifício-sede ga-
nharam um presente especial da ASSER-
JUF. Os 30 menos rápidos levaram como 
prêmio de consolação caixas de chocolates. 

No Fórum Teixeira de Freiras a brinca-
deira aconteceu na segunda-feira, 14/12 e 
no prédio dos JEFs ela ocorre hoje. Todos 
os participantes foram contemplados com 
pelo menos um prêmio.

Este ano, como no ano passado, os as-
sociados receberam senhas com charadas. 
Assim, antes de encontrar seu par, tiveram 
de decifrar primeiro quem eram e quem 
eram seus parceiros a partir da charada. 

O evento contou com a participação de 
colegas de quase todos os setores. O NU-
CRE, que todos os anos é a unidade com 
maior número de participantes dessa vez 
ficou em segundo lugar com 9 inscritos, ao 
lado da 18ª Vara. 

A 2ª Vara, o NUCAF e a Turma Recursal 
foram os setores que mais colegas levaram 
para a brincadeira, cada um com 10 par-
ticipantes. O NUCJU e o NUASG também 
vieram com grande número de integrantes. 

Só ficaram de fora este ano 4ª, 7ª, 10ª, 
15ª e 23ª Varas. A ASSERJUF tem certeza 
de que no próximo ano elas retornarão para 
a divertida Brincadeira das Senhas. 

Última aula do Curso 
Sobre Novo CPC com 
juiz Salomão Viana

A SEDER informa que a última aula do 
Curso Sobre o Novo CPC ministrado pelo 
juiz federal Salomão Viana acontecerá 
amanhã, quinta-feira, 17/12, das 14h às 
16h no Auditório Ministro Dias Trindade.

Seccional cadastra 
servidores para novo 
acesso ao CNIS WEB
O TRF da 1ª Região cadastrou o ser-

vidor Marcos Rocha, supervisor da SECAJ 
- Seção de Cálculos Judicais, como usuário 
máster no CNIS WEB. Assim, o servidor 
está cadastrando colegas servidores das 
varas para a nova forma de acesso de con-
sulta dos dados do CNIS.

Para o cadastramento será necessário 
o envio de e-mail do juiz ou do diretor da 
Vara para o e-mail secaj.ba@trf1.jus.br  aos 
cuidados do supervisor Marcos Rocha, so-
licitando o cadastramento e informando os 
seguintes dados dos servidores: Nome com-
pleto, matrícula, CPF, E-mail e telefone.

Ligações interurbanas 
somente pelo 31

A Administração solicita que todas as 
ligações interurbanas sejam feitas utilizan-
do-se o código 031, pois a Telemar detém 
o contrato  das ligações de longa distância 
da Seção Judiciária da Bahia.

As ligações feitas por outros códigos são 
reencaminhadas automaticamente para o 
031, mas como tem havido falhas nessa 
transferência automática, a SECAM solici-
tou à empresa que mantém a central telefô-
nica o bloqueio das ligações via 021. 

Assim, caso a ligação feita pela Embra-
tel não seja completada, o usuário está in-
formado da razão e deve ligar pela Telemar. 
A medida se restringe à central telefônica 
dos Edifícios sede e anexo. 


