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Aniversariantes
Hoje: Eduardo Gomes Carqueija, juiz 
federal relator da 2ª Turma Recursal, 
Emilio Paim Otero (NUCOI), Maria de 
Fátima Senna (11ª Vara), Martina Ma-
tos Oliveira (Alagoinhas) e Luis Eduardo 
Silva (Campo Formoso). 
Amanhã: Ana Maria de Assis Oliveira 
(18ª Vara), Élson Bahia Rodrigues (DI-
REF), Ítalo Silva Lima (Irecê) e Lucas 
Mendes do Nascimento (12ª Vara). 
Domingo: Luciano Souza de Jesus (Je-
quié), Wagner Leandro da Silva (Irecê), 
Jelzi Jane Figueiredo Lima (12ª Vara) 
e Jefferson Freire Guimarães (Campo 
Formoso). 
Segunda-feira: Luiz Quaresma de Mello 
Neto, diretor do NUCRE, Fernando An-
tônio Souza Peleteiro (Feira de San-
tana), Selma dos Santos Velame (1ª 
Vara), Danilo César Lima Barros (Gua-
nambi), Regina Maria Evangelista Car-
doso (13ª Vara) e Luiza Coutinho Braga 
(NUCJU).
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TRF1 confirma sentença da 1ª Vara de 
Feira de Santana condenando em R$ 50 mil 

responsáveis por “Campanha Feira em Festa”
A 5ª Turma do TRF1 confirmou, por 

unanimidade, sentença da 1ª Vara da Sub-
seção Judiciária de Feira de Santana que 
condenou a Associação Comercial e Em-
presarial de Feira de Santana, a TIM Brasil 
S.A., a Mersan Comercial Calçados Ltda., 
a Norauto Veículos Ltda., o Moto Clube 
Ltda. e a Hipercard Administradora de Car-
tões de Crédito Ltda. ao pagamento de R$ 
50 mil, a título de danos morais coletivos, 
pela promoção e divulgação da “Campanha 
Feira em Festa” sem a prévia e regular au-
torização do Ministério da Fazenda. O Co-
legiado, no entanto, excluiu da condenação 
o valor correspondente à multa.

O Ministério Público Federal ajuizou 
ação civil pública requerendo que os réus 
fossem compelidos a efetuar o pagamento 
de indenização, a título de danos materiais 
e de danos morais coletivos, e da multa 
prevista no artigo 12, I, da Lei 5.768/71, 
em virtude da promoção denominada 
“Campanha Feira em Festa”, desprovida 
de prévia e regular autorização pelo órgão 
competente.

Em primeira instância, o pedido foi jul-
gado parcialmente procedente para conde-
nar os réus ao pagamento de indenização 
no valor de R$ 50 mil, a título de danos 
morais coletivos, bem como ao pagamento 
de multa no valor de 50% da premiação 
prometida na promoção. 

Os réus recorreram ao TRF1, mas a 
Corte entendeu que a condenação por dano 
moral coletivo deve ser mantida. “Restou 
devidamente comprovada a ocorrência do 
evento danoso, consistente na lesão aos 
interesses dos consumidores, decorrente 
da divulgação de distribuição gratuita de 

prêmios sem a necessária e prévia autori-
zação do Ministério da Fazenda, bem as-
sim, o nexo causal entre o aludido dano e 
a conduta dos promovidos”, disse o relator, 
desembargador federal Souza Prudente, 
em seu voto.

O magistrado ponderou que, no que 
pertine à imposição do pagamento de mul-
ta punitiva a que alude o artigo 12, I, da 
Lei 5.768/71, “impende consignar que a 
mesma multa já fora imposta pela Caixa 
Econômica Federal, tendo sido recolhida 
junto à referida instituição financeira, a 
desautorizar a sua nova imposição, sob 
pena de violação ao princípio do non bis 
in idem”.

Fonte: TRF1

Juízes federais de três Subseções 
determinam que hospitais municipais 

mantenham enfermeiros em tempo integral

Em diferentes ações civis públicas 
movidas pelo Conselho Regional de En-
fermagem da Bahia, juízes federais têm 
entendimento semelhante em relação à 
manutenção de enfermeiro durante todo o 
horário de funcionamento de hospitais

Feira de Santana - A juíza federal da 
1ª Vara de Feira de Santana Karin Medei-
ros determinou que fosse mantido enfer-
meiro no Hospital do Município de Itatim 
durante todo seu funcionamento para 
supervisionar as atividades de técnicos e 
auxiliares de enfermagem, sob pena de 
multa de R$ 500 por dia.

As atividades de técnicos e auxiliares 
de enfermagem sem a supervisão do en-
fermeiro descumpre a Lei 7.498/86 que 
veda a esses profissionais realizarem suas 
atividades sem a supervisão de enfermeiro 
ante a ausência de formação acadêmica, o 
que pode resultar em prejuízos irreparáveis  
e danos à saúde pública.

Segundo a sentença, “é imprescindí-
vel, no interesse público evidenciado pela 
preservação da saúde pública e da própria 

vida humana, que seja mantido, em ho-
rário integral (diurno e noturno), um en-
fermeiro junto a toda e qualquer unidade 
hospitalar, de caráter público ou privado”

Ilhéus - Já em duas ações civis públi-
cas contra hospitais das dos Municípios de 
Ubaitaba e Wenceslau Guimarães, o juiz 
federal substituto da Subseção de Ilhéus 
Wilton Sobrinho da Silva condenou os réus 
a contratarem enfermeiros suficientes para 
que permaneça nas instituições pelo menos 
um profissional de nível superior durante o 
período ininterrupto de seu funcionamento.

Os municípios justificaram a ausência 
dos profissionais em decorrência de sérias 
dificuldades financeiras que vem atraves-
sando, agravadas pela ausência de repas-
ses de recursos pelo SUS.

Segundo a sentença: “sendo o enfer-
meiro o profissional responsável pela exe-
cução das atividades de enfermagem que 
requerem maior habilidade e conhecimen-
to, cuidados técnicos esses que poderão 
ser necessários a qualquer momento, des-
de que exista uma demanda para tanto, 

a presença do enfermeiro, durante todo o 
período de funcionamento da instituição 
de saúde, é medida imprescindível para a 
segurança do atendimento dos pacientes 
que utilizam os seus serviços”

Bom Jesus da Lapa - No mesmo senti-
do, determinou a juíza federal da Subseção 
de Bom Jesus da Lapa Danila Gonçalves de 
Almeida em três diferentes ações civis públi-
cas contra os Municípios de Coribe, Boqui-
ra e Santa Maria da Vitória. Os respectivos 
hospitais municipais deverão contratar en-
fermeiros em número suficiente para super-
visionar e orientar a atividade de enferma-
gem nas 24h em que os hospitais prestarem 
o serviço hospitalar ao público, com as devi-
das anotações de responsabilidade técnica. 

A magistrada declara na sua sentença: 
“A ampla gama de atividades privativas do 
enfermeiro claramente demonstra a insu-
ficiência do técnico em enfermagem, visto 
que, provavelmente, no quadro deficitário 
e inadequado que a parte ré possui hoje, 
este profissional estará exercendo o mister 
de Enfermeiro relativamente aos pacien-
tes que exigem cuidados mais complexos. 
Isso, muito além de ser ilegal, é perigo-
so, perigo este que não pode ser admitido 
quando se trata do bem jurídico “saúde”, 
de preço inestimável”

E continua: “Pela natureza dos serviços 
de saúde, nem sempre está no domínio 
da instituição que os presta a definição 
do momento em que determinados pro-
cedimentos devam ser executados. Pelo 
contrário, ao se dispor a prestar esses 
serviços, a instituição assume o dever de 
atender às urgências e emergências que 
se verificarem, bem como a assistir aos 
enfermos que já estejam sob seus cuida-
dos, prestando a assistência no momento 
em que dela necessitarem”.

Acordo ortográfico 
já entrou em vigor

Depois de um período de seis anos de 
transição, o acordo ortográfico assinado 
com sete países de língua portuguesa en-
trou oficialmente em vigor no Brasil no últi-
mo dia 1º de janeiro.

Algumas palavras perderam o acento, 
outras se separaram ou se uniram. As mu-
danças do novo acordo ortográfico começa-
ram em 2008, mas só agora se tornaram 
obrigatórias. Mas se engana quem pensa 
que elas vieram para complicar mais a nos-
sa língua.

O alfabeto também ficou maior. Agora, 
além do K, temos também o Y e o W, de-
vido à formação das palavras como as de 
origem indígena e estrangeiras.

Ao todo, menos de 1% das palavras no 
Brasil vão mudar, mas são muitas novas 
regras, e é bom ficar atento pois em docu-
mentos oficiais e provas de concurso  só 
vale o novo acordo.


