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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Dina Moreira Carvalho (5ª Vara), 
Jéferson Lima de Meneses (Itabuna), 
Elika Salomao Santos (Turma Recur-
sal) e Aniele Rodrigues dos Santos 
(Bom Jesus da Lapa). Amanhã: Cecí-
lia Souza Guimarães (10ª Vara), Fer-
nanda Simões Elias (Jequié), Aniele 
Rodrigues dos Santos (Bom Jesus da 
Lapa), Noemi dos Santos Pereira de 
Jesus (8° Vara), Ana Maria Lima Pe-
regrino de Carvalho (Turma Recursal), 
Marcos Roberto Cardoso (CS Gestão e 
Serviço) e Rosangela Moreira da Silva 
(CS Gestão e Serviço)

Parabéns!

Curso sobre PJe para 
magistrados e servidores

O Curso de Gestão Estratégica e Pro-
cesso Judicial Eletrônico promovido pela 
Escola de Magistratura Federal da 1ª Re-
gião (ESMAF) será realizado nos dias 27 
e 28/10, no auditório da Seção Judiciária 
da Bahia, para os juízes federais, coor-
denado pelo juiz federal convocado para 
o TRF1, Marcelo Velasco Nascimento 
Albernaz. Os servidores interessados em 
participar da palestra sobre Gestão Estra-
tégica podem comparecer ao auditório no 
dia 27/10, das 13h às 16h.

Verifique alguns dos temas que serão 
abordados no curso: • Soluções encon-
tradas na prática para contornar as per-
das e desperdícios na unidade judiciária; 
• Sistema do Processo Judicial Eletrôni-
co: Características que podem colaborar 
para o alcance das metas; • Contexto 
atual de uma unidade judiciária, seus 
problemas na gestão de pessoas, proces-
sos e alternativas de ação.

Convocação dos 
executores de contrato

A diretoria da SECAD informa aos 
servidores executores de contratos que 
o curso de capacitação para qualificação 
dos serviços prestados por terceiros no 
âmbito da Seção Judiciária da Bahia, 
terá continuidade nos dias 25 e 26/10, 
no horário de 10 às 12h, no auditório 
dessa seccional, ministrado pelo servidor 
Álvaro Antônio Reis. 

O curso será transmitido por video-con-
ferência para todas as Subseções Judiciá-
rias e os participantes receberão certifica-
ção e registro no assentamento funcional.

Câncer de mama e 
cirurgia reconstrutora: 

quais seus direitos?
Pesquisas do Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA) apontam que não existe causa 
única para o surgimento do câncer de 
mama e que a idade constitui importante 
fator de risco. A cada 5 casos, 4 ocorrem 
em mulheres acima dos 50 anos.

Nesses casos, tanto o Sistema Único 
de Saúde (SUS) quanto as operadoras de 
planos de saúde devem custear a cirurgia 
de extração e/ou contenção dos nódulos 
mamários e os procedimentos quimio e 
radioterápicos, pré e pós-operatórios. 
Porém, são comuns os casos em que o 
SUS e os planos de saúde entendem que 
não há dever de custear integralmente a 
cirurgia reconstrutora de mama com pró-
tese ou expansor.

Todavia, a lei dispõe que tanto o po-
der público quanto as operadoras de pla-
nos de saúde estão obrigados a realizar a 
cirurgia reconstrutora da mama, quando 
tal procedimento se fizer necessário em 
razão da ocorrência de tumores ou lesões 
traumáticas na mama da(o) paciente. A 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), por sua vez, implementou essa 
medida em seu Rol de Procedimentos 
Obrigatórios, que é atualizado a cada 2 
anos, e tribunais brasileiros têm conde-
nado as operadoras de saúde ao custeio 
da cirurgia para reconstrução da mama 
afetada pelo câncer.

Em recente discussão, a 4ª Turma do 
STJ firmou entendimento de que a cirurgia 
reconstrutora de mama é necessária à con-
tinuidade do tratamento e indispensável 
ao restabelecimento da saúde da paciente, 
sendo vedado ao plano de saúde a inserção 
de cláusula contratual que limite o trata-
mento do usuário a cirurgia curativa.

Assim, o direito à cirurgia curativa e 
reconstrutora decorrentes do câncer de 
mama é previsto no ordenamento jurídi-
co e goza de cobertura irrestrita a pacien-
tes, desde que haja indicação médica de 
sua realização. (Fonte: Migalhas)

Tribunal transfere 
comemorações do Dia 
do Servidor Público

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região transferiu do dia 28 de outubro 
(sexta-feira) para o dia 31 de outubro 
(segunda-feira) a comemoração do Dia 
do Servidor Público, previsto no art. 236 
da Lei nº 8.112/1990. Dessa forma, fica 
suspenso o expediente do Tribunal, das 
seções e subseções judiciárias da Primei-
ra Região naquela segunda-feira.

De acordo com Portaria Presi 253 de 
13 de julho, assinada pelo presidente 
do TRF1, desembargador federal Hilton 
Queiroz, ficam prorrogados para o dia 3 
de novembro de 2016, quinta-feira, os 
prazos que porventura devam iniciar-se 
ou completar-se no dia 31, nos termos 
do § 1º do art. 224 do Código de Pro-
cesso Civil.

A íntegra do documento está disponí-
vel no portal do Tribunal, em “Avisos”.

Fonte: Ascom TRF1

Ação penal por trabalho escravo
é de competência da Justiça Federal, decide ministro

O ministro Celso de Mello, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), invalidou 
todos os atos processuais, a partir da 
denúncia, realizados por autoridades do 
Estado de Goiás referentes à ação penal 
proposta contra o deputado federal Beto 
Mansur (PRB-SP) que, juntamente com 
outros corréus, teria praticado o crime de 
redução à condição análoga à de escravo 
previsto no artigo 149 do Código Penal.

Conforme o ministro, a denúncia ofe-
recida pelo Ministério Público goiano foi 
recebida pela 1ª Vara da Comarca de Po-
rangatu (GO), em setembro de 2006, an-
tes da diplomação de Beto Mansur como 
deputado federal, o que ocorreu em de-
zembro daquele ano. Contudo, a compe-
tência para julgar casos de trabalho es-
cravo, onde há “transgressão não só aos 
valores estruturantes da organização do 
trabalho, mas, sobretudo, às normas de 
proteção individual dos trabalhadores”, 
é da Justiça Federal, conforme definido 
no artigo 109, inciso VI, da Constituição 
da República. Tal entendimento, afirma 
o ministro Celso de Mello, vem sendo 
observado em vários precedentes do Su-
premo.

Assim, segundo o decano do STF, “o 
recebimento da denúncia por parte de 
órgão judiciário absolutamente incom-
petente (como sucedeu no caso) não se 
reveste de validade jurídica, mostran-

do-se, em consequência, insuscetível 
de gerar o efeito interruptivo da pres-
crição penal a que se refere o artigo 
117, I, do CP”.

O ministro acrescentou que o postula-
do do juiz natural é uma prerrogativa in-
dividual que tem por destinatário o réu, 
constituindo-se como direito a ser impos-
to ao Estado. O princípio atua como fator 
inquestionável de restrição ao poder de 
persecução penal, submetendo o Estado a 
limitações de sua atuação. “Ninguém po-
derá ser privado de sua liberdade senão 
mediante julgamento pela autoridade ju-
dicial competente. Nenhuma pessoa, em 
consequência, poderá ser subtraída ao 
seu juiz natural”, afirma o ministro.

A decisão, proferida na Ação Penal 
635/GO, ressalta, finalmente, a possi-

bilidade de o Ministério Público Federal 
(MPF) apresentar nova acusação, agora 
perante o STF, em razão da prerrogativa 
de foro do acusado.

Segundo a denúncia acolhida pela 
Justiça de Goiás, 52 trabalhadores te-
riam sido submetidos a uma extensa e 
exaustiva jornada de trabalho, sem des-
canso semanal remunerado. As vítimas 
que não pudessem trabalhar, por moti-
vo de doença ou de chuva forte, eram 
obrigadas a pagar a própria alimentação. 
Esse cenário, conforme a acusação, leva 
à situação de “servidão por débito”, com 
cerceamento de locomoção física em ra-
zão do endividamento. Consta ainda na 
peça acusatória a presença de condições 
precárias nos dormitórios, na segurança 
dos trabalhadores e, ainda, a ausência 
do fornecimento de água potável.

Fonte: STF
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