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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luiz Cláudio Falcão (14ª Vara), 
Fábio Augusto Galvão Machado Cardoso 
(Vitória da Conquista), Mariana Ferreira 
Ribeiro (Turma Recursal), Ramon Jesus 
dos Santos (NUCAF) e Ivonete Matos 
Monteiro (CS Gestão & Serviço).
Amanhã:  Liana Valeria Ribas de Al-
meida (12ª Vara), Sayonara Pereira Bit-
tencourt (3ª Vara), Iraneide Souza de 
Santana (Alagoinhas) e Leila da Paixão 
Santos (24ª Vara).

Parabéns!!!

11ª Vara nega pedido de exclusão 
de municípios do Programa Mais Médicos

O juiz federal substituto da 11ª Vara 
Rodrigo Britto Pereira Lima, em ação civil 
pública movida pelo Sindicato dos Médicos 
do Estado da Bahia, julgou improcedente  
o pedido para que a União Federal exclua 
do Programa Mais Médicos os municípios 
que afastaram os médicos já existentes nos 
seus quadros de serviço para receber os 
profissionais ligados ao programa. Também 
julgou improcedente o pedido para que a 
União insira todos os médicos que traba-
lham nos municípios no Programa Mais 
Médicos para efeito de recebimento de 
uma complementação salarial. 

O Sindicato dos Médicos da Bahia re-
latou que diversos municípios baianos, ci-
tando como  exemplos os de Cipó, Lagoa 
Preta, Nova Fátima, Rui Barbosa Lafaiete 
Coutinho, Mundo Novo, Seabra e Caldei-
rão Grande, vêm afastando médicos que já 
compõem equipes de atenção básica por 
profissionais ligados ao Programa Mais Mé-
dicos, o que é vedado pela Portaria Intermi-
nisterial nº 1369/2013. 

Sustentou também  a quebra do prin-
cípio da isonomia e dignidade da pessoa 
humana, na medida em que a União esta-
beleceu uma contraprestação distinta para 
profissionais médicos que se encontram 
em uma mesma situação jurídica e fática.

Portaria Interministerial estabelece que, 
no termo de adesão e compromisso firma-
do entre a União e os Municípios para a 
participação destes no Programa Mais 
Médicos, deve haver uma cláusula que 
impeça a substituição dos médicos que já 
componham as equipes de atenção básica 
pelos participantes desse projeto. 

O magistrado alertou que o acolhimento 
da pretensão autoral passa pela comprova-
ção, por parte da demandante, de que os 
municípios adotaram tal medida contrária 
ao regulamento do projeto. Entretanto esta 
comprovação não foi demonstrada. 

O sindicato trouxe, como exemplo, a 
situação de nove médicos alocados em di-
versos municípios baianos, que teriam sido 
afastados para a chegada dos novos profis-
sionais do Programa. Todavia, verificou-se 
que os médicos listados foram demitidos 
por razões diversas da alegada. 

“O sindicato-autor não rebateu os ar-
gumentos da União nem se manifestou 

sobre os documentos trazidos pela ré re-
ferentes aos médicos listados na inicial. 
Trouxe apenas uma matéria jornalística 
em que profissionais acusam prefeituras 
de substituí-los por médicos cubanos, não 
sendo elemento apto a, por si, comprovar 
o quanto alegado na petição de ingresso. 
Ademais, na mesma matéria, foram tam-
bém ouvidas as prefeituras, as quais reba-
teram as acusações.”, diz a sentença.

O magistrado argumentou que o fato de 
os profissionais integrantes do Mais Médi-
cos receberem remuneração maior que os 
demais não configura ferimento ao princí-
pio da isonomia, haja vista que as situa-
ções desses dois grupos de profissionais 
são diversas.  

Diz o julgador que “Os médicos do Pro-
grama Mais Médicos estão submetidos a 
um regime de dedicação exclusiva, en-
quanto que os profissionais não integran-
tes do projeto podem estabelecer outros 
vínculos de emprego, inclusive no setor 
privado. Sem falar no fato de que os dois 
grupos de profissionais estão vinculados 
a diferentes pessoas jurídicas de direito 
público, quais sejam, a União e os Mu-
nicípios.”

Assim, na visão do magistrado, a pre-
tensão de inserção dos médicos que tra-
balham nos municípios no Programa Mais 
Médicos não encontra respaldo jurídico, 
considerando que existem requisitos espe-
cíficos para o ingresso dos profissionais no 
referido projeto, entre eles a necessidade 
de se responder a um chamamento públi-
co, por meio do qual se deu prioridade a 
médicos brasileiros. 

E lembra ainda, no final da sua sen-
tença o juiz Rodrigo Britto, que “é de se 
observar que pretendem os médicos brasi-
leiros nesta demanda obter judicialmente 
o direito de receber remuneração equiva-
lente àquela oferecida por um programa 
governamental que em nenhum momento 
restringiu a participação dos mesmos e 
que até deu prioridade de ingresso para os 
profissionais de nacionalidade brasileira”.

Desde 2013, os cartórios de todo o 
Brasil estão impedidos de recusar 
casamentos civis homoafetivos, 

graças à Resolução n. 175 do CNJ 

Fonte: CNJ

Senado aprova 
por unanimidade 

PLC 28/2015
O plenário do Senado aprovou ontem, 

com 62 votos, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 28/2015, que trata do reajuste dos ser-
vidores do Poder Judiciário federal, bem 
como do Plano de Carreira da categoria.

A aprovação veio após muito traba-
lho da Fenajufe e dos Sindicatos da base 
que, unidos aos servidores, se mobiliza-
ram e pressionaram Câmara e Senado. 
Considerada uma vitória, a aprovação 
foi muito comemorada pelos servidores 
acampados ao lado do STF e por aqueles 
que conseguiram ocupar as galerias do 
plenário.

Após a tentativa de adiamento pro-
posta pelo líder do governo, senador 
Delcídio Amaral – rejeitada pelo plená-
rio – os senadores aprovaram a inversão 
de pauta e seguiram à votação final. O 
projeto segue para sanção da presidente 
Dilma Roussef. 

O senador Delcídio Amaral afirmou 
que o governo vetará o projeto e o sena-
dor Cristovam Buarque pediu ao presidente 
do Senado que designe uma comissão de 
senadores para convencerem Dilma a não 
vetar o projeto.

Leia abaixo trechos de alguns discursos 
dos senadores em favor dos servidores:

Cássio Cunha Lima (PSDB/PB): “O or-
çamento do Judiciário não se confunde 
com o do Executivo. Os servidores do Ju-
diciário não participaram da farra da Lava 
Jato, pelo contrário, trabalham para apu-
rar os fatos”

Eduardo Amorim (PSC/SE): “O que não 
faltou ao governo foi tempo. O que o go-
verno não esperava é que esse momento 
acontecesse”.

José Agripino (DEM/RN): “Acontecen-
do, o veto será derrubado se não houver 
negociação”.

Reguffe (PDT/DF) “O projeto é justo e 
não repõe nem mesmo as perdas salariais 
da categoria.”

Hélio José (PSD/DF): “Já é horas de 
darmos um basta nesta questão.”

Antônio Carlos Valadares (PSB/SE): “Os 
servidores têm direito a revisão anual sa-
larial. Nove anos sem recomposição é in-
justo e inconstitucional.”

Magno Malta (PR-ES): “A proposta é 
do Judiciário. Se a presidente não gostar, 
que vete. O ônus não pode ficar com esta 
Casa.”

Fonte: FENAJUFE e SINDJUS-DF


