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Aniversariantes
Hoje:  Silvana Letícia Vieira L. B. de 
Mello Barbosa (NUCJU), Sueli Gonçal-
ves Gaspar (10ª Vara), Glauber Novaes 
de Sousa (Itabuna), Messias Barreto 
de Meira (Bom Jesus da Lapa), Ronal-
do Do Carmo Assunção (CS Gestão & 
Serviço), Fernando Jose P. Sampaio 
(CEF) e Silania Queiroz Carneiro (VI-
PAC). Amanhã: Juliana Oliveira da Sil-
va (Feira de Santana), Tatiana Gonçal-
ves Pereira de Souza (SECAD), Maria 
da Conceição Moura Oliveira Moraes 
(NUBES), Urias Ribeira dos Santos 
(NUCJU) e Hosana Quésia Bastos Pi-
nheiro (Itabuna).
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TRF1 mantém sentença da 6ª Vara que 
condenou União, Estado e Município 

a fornecerem medicamento do catálogo 
do SUS a portadora de dermatite atópica

A 5ª Turma do TRF1 confirmou senten-
ça da 6ª Vara que condenou União, Estado 
da Bahia e Município de Salvador a forne-
cerem a uma paciente medicamentos de 
dispensação excepcional Fisiogel, Hixizine 
25mg, Protoptic 0,1% e Advantan simi-
lares aos existentes do catálogo do SUS. 
Caso a decisão não surta o efeito deseja-
do, a Corte determinou o restabelecimento 
da dispensação dos medicamentos reque-
ridos. Os entes federativos também foram 
condenados a pagar indenização de R$ 12 
mil, a título de danos morais.

Em suas razões de apelação, os réus 
alegam ilegitimidade passiva, impossibi-
lidade de intervenção do Poder Judiciário 
em matéria de saúde, incidência da teoria 
da reserva do possível e regularidade da 
recusa no fornecimento da medicação não 
cadastrada no SUS.

O Colegiado não acatou os argumentos 
apresentados pelos recorrentes. Em seu 
voto, a relatora convocada, juíza federal Ro-
géria Debelli, destacou que o STF decidiu, 
sob o regime da repercussão geral, que “o 
tratamento médico adequado aos necessi-
tados se insere no rol de deveres do Estado, 
porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados”, podendo o polo passivo 
ser formado por quaisquer deles.

A magistrada também ressaltou que a 
concessão, pelo Poder Judiciário, de forne-
cimento de medicação/tratamento de alto 
custo deve observar as linhas traçadas pelo 
Plenário do STF do julgamento do STA 175 
AgR/CE no sentido de que “a cláusula da 
reserva do possível, ressalvado justo mo-
tivo objetivamente aferível, não pode ser 
invocada, pelo Estado, com o propósito 
de exonerar-se do cumprimento de obri-

gações constitucionais, notadamente refe-
rentes a direitos fundamentais”.

A relatora ainda salientou que, de acor-
do com a perícia judicial, dos quatro me-
dicamentos requeridos, três possuíam si-
milares fornecidos pelo SUS. O único não 
padronizado (Protoptic 0.1%) não era mais 
útil no momento da sentença, sendo, por 
isso, deferido seu fornecimento apenas em 
caso de necessidade futura.

“Foram quase três anos de espera por 
medicamento fornecido pelo SUS, pres-
crito por médico do SUS, para tratar do-
ença (dermatite atópica) que, segundo a 
perícia, tem como características prurido, 
pele sensível e ressecada, reação negati-
va a vários estímulos, como frio, sudorese, 
calor, perfumes, estresse etc. As limita-
ções da autora decorrem de prurido inten-
so e de eczema (dermatite), que, aliados 
à pele espessa e ressacada, sujeitam a 
autora a desconforto físico e psíquico”, 
descreveu a relatora.

Fonte: TR1

Inscrições abertas para Seminário 
Internacional Brasil-Argentina 

A Seção Judiciária da Bahia realiza o 
Seminário Internacional Brasil/Argentina 
com o tema “O Novo Código de Processo 
Civil Brasileiro, a Constituição e o Acesso 
à Justiça: reflexões Dogmáticas, Culturais, 
Históricas, Sociológicas e Metodológicas”.

O Seminário tem na coordenação geral 
e científica o juiz federal, professor doutor 
Wilson Alves de Souza e ocorrerá nos dias 
2 e 3 de dezembro no Auditório Ministro 
Dias Trindade, sempre a partir das 14h.

Para inscrever-se o interessado deve 
utilizar o endereço http://www.jfba.jus.br/
processos/seder_2014_2/seminario. 

PROGRAMAÇÃO DO DIA 2/12 

Abertura com o diretor do Foro, juiz fe-
deral Iran Esmeraldo Leite.

Palestra de abertura com a professo-
ra mestra Juliana Damasceno e Santos 
(UFBA) com o tema: “Repercussão do 
Novo Código do Processo Civil no Processo 
Penal Brasileiro: Análise Crítica à luz do 
Acesso à Justiça”.

Palestra do professor mestre Maurício 
Dantas Góes e Góes (UFBA) com o tema 
“O Dever de Fundamentação das Decisões 
Judiciais no Novo Código de Processo Civil 
e o Acesso à Justiça”

Palestra da professora doutora Marta 
Biagi (Universidade de Buenos Aires) com 
o tema: “O Processo Judicial e a Questão 
Ambiental: Perspectivas de Abordagem 
Metodológico-Interdisciplinar”.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 3/12 

Palestra da professora doutora Andrea 
Laura Gastron (Universidade de Buenos Ai-
res) com o tema “O Direito e a Sociedade 
Segundo os Beatles”.

Palestra do professor doutor Wilson Al-
ves de Souza (UFBA) com o tema “O Novo 
Processo Civil Brasileiro e o Acesso à Jus-
tiça: Reflexões e Críticas”.

Palestra com o professor doutor Ricar-
do Rabinovich-Berkman (Universidade de 
Buenos Aires) com o tema “800 Anos da 
Magna Carta”.

Debates e lançamento do Livro ‘’Dere-
chos Fundamentales, Ambiente y Socie-
dad: Estúdios en homenaje a la Professora 
Dra. Marta Biagi’’ com apresentação dos 
professores Andrea Laura Gastron, Ricar-
do Rabinovich-Berkman e Wilson Alves de 
Souza.

Encerramento com o professor doutor 
Wilson Alves de Souza e o juiz federal dire-
tor do Foro Iran Esmeraldo Leite.

Como o evento tem finalidade social: 
para confirmação das inscrições, no pri-
meiro dia do evento deve ser feita doação 
de 1k de alimento não perecível para entre-
ga a instituições de caridade.

Informações: (71) 3617-2602 e 3617-
2609. Certificados: Serão expedidos certi-
ficados com carga horária de 10 horas.

Organização: Associação dos Servidores 
da Justiça Federal

Realização: Justiça Federal - Seção Ju-
diciária da Bahia, UFBA, JFBA e UNICORP. 

Patrocínio: Caixa Econômica Federal

Apoio Institucional: Editora Dois de Ju-
lho e IBAPEJ.

Exposição de servidor
"Urbe & Persona - Impressões" é o nome 

da exposição fotográfica de Evaldo Melo, 
servidor que trabalhou por muito anos na 
Seção Judiciária da Bahia, tendo atuado no 
NUCAF, até sua transferência para a Justi-
ça Federal do Espírito Santo.

O evento cultural é destaque na Justiça 
Federal do Espírito Santo, promovido pelo 
órgão e pelo Núcleo Regional da Centro de 
Cultura Justiça Federal naquele Estado. 

A exposição, aberta no último dia 27, 
prossegue até o dia 17 de dezembro deste 
ano, na sede da Seccional, na Av. Mascare-
nhas de Moraes, 1877, em Vitória. 

Aula adiada ocorre hoje
Será realizada hoje a aula do Módulo 

IV do Curso Sobre Novo CPC, que foi adia-
da na última sexta-feira, com o juiz federal 
Salomão Viana. O tema a ser tratado hoje 
é: “O novo procedimento comum e a au-
diência de conciliação ou de mediação.”


