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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Eudóxio Céspedes Paes, juiz federal da 2ª Vara de Feira de Santana), Maria 

de Fátima Farias dos Santos (14ª Vara), Maria de Lourdes Neves (24ª Vara), Sonia 
Maria Andrade (Câmara Regional Previdenciária), Maria Claudia de Oliveira Guerra 
(17ª Vara), Aline da Silva Batista de Lélis (Guanambi) Igor Samuel Oliveira (Vitória 
da Conquista), Jehnnifer Queiroz dos Santos (Turma Recursal), Tatiane Jesus Silva 
(Conciliação) e Catia Pires (CS Gestão). Amanhã: Jorge Alan dos Santos Calmon (Feira 
de Santana), Camila Leão Santana (Turma Recursal), Erverton Luis de Sousa Bastos 
(NUCAF), Suely Azevedo Batista (11ª Vara), Rafael Carvalho Ribeiro (16ª Vara) e Jer-
lion Luilson Azevedo (Alagoinhas). Domingo: Jessica Carla do Amor Divino (NUCRE), 
Márcia da Silva Sampaio (Turma Recursal), Nilton Bérgson de Jesus (24ª Vara), Silvia 
Nogueira Lima de Santana (3ª Vara) e Joel Luiz Costa (4ª Vara). Segunda-feira: Lucas 
Manuel Nabuco Nogueira (NUASG), Mariana Borges Portela (Turma Recursal), Liliane 
da Conceição Bacelar (7ª Vara), Ana Paula dos Santos Souza (Eunápolis), Lucianna 
Thereza de Andrade Nunes (NUCJU), Isa Perpétua da Silva (Alagoinhas), Célio Teles 
Fonseca Porto (NUBES) e Cláudia Raimunda Brandão (C S Gestão). Parabéns!

Pro Social informa sobre  
tratamentos seriados
O Pro-Social informa aos seus benefici-

ários que os tratamentos seriados exigem 
autorização prévia.

Todos os tratamentos seriados serão au-
torizados a partir da data da entrega da sua 
solicitação original no Pro-Social, devida-
mente datada, assinada pelo(a) profissio-
nal e contendo o código da CID.

Somente após a data da autorização 
pela médica perita e pela Diretora do NU-
BES  é que os tratamentos seriados devem 
ser iniciados, não havendo autorização re-
troativa para os mesmos.

A fim de que o beneficiário usufrua do 
limite de dez sessões mensais autorizá-
veis, o ideal é que a nova solicitação seja 
entregue no Pro-Social antes do término 
da autorização vigente, ou no primeiro 
dia útil do mês.

Os tratamentos seriados compreen-
dem: acupuntura, fisioterapia, fonoau-
diologia, psicologia, psiquiatria, terapia 
ocupacional e reabilitação física (hidrote-
rapia, RPG, pilates, iso-stretching, recon-
dicionamento aeróbico e equoterapia.

TRF 1 mantém sentença da 7ª Vara 
e responsabiliza entes federativos por 

internar hipossuficiente em UTI particular

A 5ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou provimento às apelações da União, 
do Estado da Bahia e do Município de Si-
mões Filho contra sentença da 7ª Vara que 
determinou a internação de uma paciente 
em UTI de hospital particular e condenou 
os réus, entes federativos, a arcarem, de 
forma solidária, com as despesas decorren-
tes da internação.

O relator, desembargador federal Souza 
Prudente, destacou que “a União, solida-
riamente com os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios, está legitimada para 

as causas que versem sobre o 
fornecimento de medicamento 
em razão de, também, com-
por o Sistema Único de Saúde 
(SUS)”.

Referiu-se o magistrado, em 
seu voto, à jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal ao 
esclarecer que o recebimento 
de medicamentos pelo estado 
é direito fundamental, podendo 
o requerente pleiteá-lo de qual-
quer um dos entes federativos 
desde que demonstrada sua 
necessidade e a impossibilida-
de de custear os medicamentos 

com recursos próprios, como é a hipótese 
da presente ação.

O relator, prosseguindo, afirmou que, 
ainda segundo o STF, “uma vez satisfeitos 
tais requisitos, o ente federativo deve se 
pautar no espírito de solidariedade para 
conferir efetividade ao direito garantido 
pela Constituição e não criar entraves ju-
rídicos para postergar a devida prestação 
jurisdicional”.

Para o magistrado, “verificada, na hi-
pótese dos autos, a gravidade do estado 

de saúde da paciente, bem como a ne-
cessidade de permanência na UTI e a sua 
hipossuficiência financeira, afigura-se 
imperiosa a obrigação de ressarcimento 
pelo Estado das despesas feitas pela par-
te que, mesmo sem recursos, foi compeli-
da a buscar a internação em um hospital 
particular em decorrência da omissão do 
Poder Público”.

Segundo o desembargador, estando im-
possibilitada a autora de arcar com os cus-
tos do tratamento, é juridicamente possível 
o fornecimento pelo Poder Público da inter-
nação médica requerida, “conforme indica-
ção médica, possibilitando-lhe o exercício 
do seu direito à vida, à saúde e à assis-
tência médica como garantia fundamen-
tal, assegurada em nossa Carta Magna, a 
sobrepor-se a qualquer outro interesse de 
cunho político e/ou material”, concluiu.

Fonte: TRF1

Juiz federal baiano condena 
ex-prefeito de Piripá e parentes 

a devolverem R$ 800 mil desviados 
O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 

Judiciária de Vitória da Conquista, Fábio 
Stief Marmund, em Ação Civil Pública 
por ato de improbidade movida pelo MPF 
contra  Jeová Barbosa Gonçalves, Anfrí-
sio Rocha e Sueli Gonçalves, condenou os 
réus pela aplicação irregular de recursos 
federais do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação para atendimento ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar. Os réus eram prefeito, tesoureiro e 
secretária de Assistência Social do Municí-
pio, sendo os dois últimos, respectivamen-
te, sobrinho e esposa do primeiro.

O ex-prefeito teve decretada a perda do 
valor de R$ 99.462,37 acrescido ilicita-
mente ao seu patrimônio e deverá ressarcir 
ao erário o valor de R$ 31.519,12 e pagar 
multa civil de R$ 298 mil. 

Sueli Gonçalves perdeu R$ 99.462,37 
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio; 
e deverá ressarcir ao erário R$ 31.519,12 
e pagar multa civil de R$ 198 mil. 

Anfrísio Rocha perdeu R$ 4 mil  acres-
cidos ilicitamente ao seu patrimônio, deverá 
pagar multa civil no mesmo valor e ressarcir 
ao erário R$ 31.519,12. Todos os valores 
devem ser devidamente atualizados. 

Os três foram condenados também à 
perda das funções públicas, suspensão dos 
direitos civis e proibição de contratar com 
o poder público por dez anos 

Os réus falsificaram processos de pa-
gamento, desviaram e se apropriaram de 
recursos, realizaram pagamentos sem com-
provação de despesas, dispensaram indevi-
damente licitação, entre vários outros atos 
ímprobos. O magistrado manteve liminar  
que deferiu a indisponibilidade de bens.

A Prefeitura Municipal de Piripá re-
cebeu R$ 104.320,00 em 2005 e R$ 
109.330,50 em 2006 repassados pelo 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar.

As fraudes eram realizadas com falsifi-
cação das assinaturas constantes nos pro-
cessos de pagamento e recibos para justi-
ficar o desvio e apropriação do numerário, 
em relação aos recursos do PNATE, tendo 
diversos beneficiários dos supostos paga-
mentos negado não só o recebimento dos 
valores como também as assinaturas cons-
tantes dos respectivos recibos. 

Diversos cheques vinculados a proces-
sos de pagamentos foram sacados e logo 
em seguida valores assemelhados foram 
depositados em contas dos réus e de em-
pregada particular do ex-prefeito, que não 
mantinha qualquer vínculo com o Municí-
pio, muito embora em sua conta tenha ha-
vido a movimentação de R$ 271.432,01 
em menos de dois anos com depósito sig-
nificativo de R$ 35.570,00 originários de 
contas municipais.

Juíza federal Nilza Reis realiza 
palestra sobre: “A Mulher nos 
Espaços de Poder e Decisão”

A juíza federal Nilza Reis, foi 
uma das convidadas para uma 
mesa redonda  sobre empodera-
mento feminino que lotou o salão 
nobre da Associação Comercial da 
Bahia nesta terça-feira, 28/3.

O público acompanhou palestras 
e debates de profissionais de desta-
que que lutam por mais espaço para 
as mulheres em todas as esferas da 
sociedade. 

Com o salão nobre da entidade 
completamente lotado, foi apre-
sentada a mesa redonda “A mu-
lher nos espaços de poder e decisão: Iniciativa Privada, Sociedade Civil Organizada e 
Poder Público”. 

A juíza federal Nilza Reis, em sua palestra, enalteceu a educação e o preparo profis-
sional como chaves para a conquista de mais espaço para as mulheres. Para isso, utilizou 
sua própria história de vida como exemplo, ao trilhar o caminho do conhecimento e da 
informação. “Quando não há educação, não há libertação. Espero, com esta minha fala, 
acender uma luz dentro de cada pessoa e mostrar que somos todas capazes”. 


