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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Justiça Federal em Guanambi 

determina que município amplie 
horário de atendimento médico

O juiz federal da Subseção de Guanam-
bi Filipe Aquino Pessôa de Oliveira, em 
ação civil pública movida pela União Fede-
ral, determinou que o Município de Iuiú, no 
máximo em 90 dias e sob pena de multa 
diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 200 mil, 
faça cumprir a carga horária integral pelos 
profissionais de saúde do Programa Saúde 
da Família em conformidade com portaria 
do Ministério da Saúde, realizando, se for 
o caso, a readequação dos contratos de 
prestação de serviço, bem como o controle 
da jornada de trabalho para satisfazer as 
exigências de efetividade e confiabilidade, 
monitorando dias, intervalos, horários de 
entrada e de saída e divulgue aos muníci-
pes os períodos de atendimento.

Os médicos, enfermeiros e odontólogos 
das equipes de saúde da família contrata-
dos pelo município não cumpriam a carga 
horária exigida de 44 horas. O não cumpri-
mento da carga horária resulta em prejuízo 
ao atendimento dos usuários, que deixa-
riam, de ser assistidos integralmente, mas 
também ao erário, em razão da má-apli-
cação de recursos públicos, os quais não 
atingiriam a finalidade a que destinados. 

O Programa de Saúde da Família corres-
ponde à principal estratégia do governo fe-
deral para a implemento e organização da 
Atenção Primária à Saúde, sendo o primei-
ro acesso da população local a assistência 
médica e material, ficando a responsabili-
dade de sua gestão atribuída ao Executivo 
Municipal. Nesse contexto, os Municípios 
e o Distrito Federal, como gestores dos sis-
temas locais de saúde, são responsáveis 

pela organização e execução dos serviços 
da Atenção Básica à Saúde dentro de seus 
territórios, o que compreende também a 
seleção, contratação e remuneração dos 
profissionais que compõem as equipes 
multiprofissionais de atendimento, em con-
formidade com a legislação vigente.

No Município de Iuiú, o funcionamento 
do Programa de Saúde da Família é apenas 
de 8h às 12h e das 14h às 17h, totalizan-
do sete horas diárias para atendimento da 
população local. Nos casos de atendimento 
médico e odontológico, a prestação do ser-
viço se limita a três dias por semana.

Segundo a sentença, “Os contratos de 
prestação de serviço evidenciam a irregula-
ridade ao instituir a jornada de trabalho do 
profissional contratado o que traz prejuízos 
aos munícipes. Ao se omitir dos mecanis-
mos de fiscalização do cumprimento do 
horário de trabalho, incorre a municipali-
dade em patente violação, não só ao di-
reito fundamental à saúde, mas também 
em ofensa a eficiência administrativa, 
pelo qual os recursos públicos devem ser 
despendidos com o máximo de proveito à 
finalidade a que se destinam.”

E complementa o julgador: “ Diante do 
não cumprimento da norma regulamentar, 
necessária a intervenção do Poder Judici-
ário para dar efetividade ao direito à saú-
de, mesmo porque o descumprimento da 
carga horária pelos profissionais contrata-
dos pode ainda acarretar a suspensão do 
repasse de recursos para manutenção do 
Estratégia de Saúde da Família, gerando 
interrupção dos serviços ou sua prestação 
inadequada”.

Cabe à Justiça Federal julgar crime 
ambiental de exportação de animais

É papel da Justiça Federal julgar crime 
ambiental de caráter transnacional que 
envolva animais silvestres, ameaçados de 
extinção, espécimes exóticas ou protegidos 
por compromissos internacionais assumi-
dos pelo Brasil. Assim entendeu o Plenário 
do Supremo no dia 9/2, ao analisar recurso 
com repercussão geral reconhecida.

O processo, que corre sob sigilo, discu-
tia a competência para processar e julgar 
a exportação ilegal de animais silvestres 
— prática de crimes ambientais previstos 
na Lei 9.605/1998. O caso começou na 
Justiça Estadual, até surgir a controvérsia.

O relator, ministro Luiz Fux, disse que, 
segundo as normas consagradas no Direito 
interno e no Direito convencional, a expor-
tação de animais silvestres atinge interesse 
direto, específico e imediato da União, vol-
tada à garantia da segurança ambiental, no 
plano internacional em atuação conjunta 
com a comunidade das nações.

Fux afirmou que nem todo crime am-
biental é de competência da Justiça Fede-
ral. Isso acontece quando são aplicados os 
pressupostos previstos no artigo. 109 da 
Constituição Federal, que atraem a compe-
tência da Justiça Federal. O caso analisado 
enquadra-se no dispositivo, pois envolve 
a entrada e saída de animais do território 
nacional e tem relação com compromissos 
assinados pelo Brasil perante a comunida-
de internacional.

Os ministros aprovaram, por unanimi-
dade, uma tese que deve nortear processos 
com discussão semelhante: “Compete à 
Justiça Federal processar e julgar o crime 
ambiental de caráter transnacional que 
envolva animais silvestres, ameaçados de 
extinção, espécimes exóticas, ou protegi-
dos por compromissos internacionais as-
sumidos pelo Brasil”.

Fonte: STF.
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Aniversariantes
Hoje: Fabio Damasceno Silva (SECAD), Moara Carla Galvão de Oliveira (Irecê)e  
Alexandre Araujo (CS Gestão). Amanhã: Laís do Espírito Santo Pereira (NUCRE), 
Vivian Maria Ferreira de Brito (16ª Vara) e Edna Alcântara de Macedo (CS Gestão). 
Parabéns! 

CNJ avalia planos de tribunais para 
priorizar força de trabalho do 1º grau

Técnicos do CNJ começam a analisar 
estudos dos tribunais para remanejar pes-
soal e assim minimizar as carências de re-
cursos humanos nas unidades judiciais de 
1ª instância.

A medida atende exigência da Resolu-
ção CNJ n. 219/2016, editada para prio-
rizar o funcionamento do 1º grau de ju-
risdição com a redistribuição da força de 
trabalho do Judiciário, uma vez que, atu-
almente, 92% dos processos que tramitam 
na justiça estão em 1ª instância.

Os tribunais já informaram ao CNJ seus 
respectivos cronogramas de reestruturação 
administrativa e de remanejamento de ser-
vidores para que seja verificada a necessi-
dade de ajustes nos planos.

É nas unidades da 1ª instância, sobre-
tudo as varas, que tramita a maioria dos 
processos na Justiça. Em 2015, a 1ª ins-
tância concentrou 92% das 99,7 milhões 
de ações em curso na Justiça e 94,7% das 
ações apresentadas até 2014. No entanto, 
o quadro de servidores não é capaz de fazer 
frente ao volume da demanda. O anuário 
estatístico do CNJ “Justiça em Números” 
relativo a 2015 apontou que apenas 83% 
dos servidores do Judiciário atuam na 1ª 
instância. Embora a discrepância em ter-
mos percentuais não aparente ser tão pro-
blemática, um juiz de 1º grau tem uma car-
ga de trabalho duas vezes maior que um 
desembargador.

Um magistrado do 1º grau tem 7.082 
processos para julgar por ano contra 3.250 
para um de 2º grau. Um servidor do 1º 
grau trabalha, em média, com 554 ações 
por ano, enquanto seus colegas da 2ª ins-
tância lidam com a média de 244.

Como consequência, a taxa de ações 
que tramitaram no ano sem receber solu-
ção definitiva do Judiciário é de 74,1% no 
1º grau e de 48,8%, no 2º. A necessidade 
de transferir servidores para equilibrar a 
relação da força de trabalho entre os dois 
níveis de Justiça chega a 14,3% na Justiça 
do Trabalho, por exemplo.

A Resolução do Conselho Nacional de 
Justiça também exige que os tribunais des-
tinem mais funções comissionadas e car-
gos em comissão ao 1º grau.  A Resolução 
determina uma distribuição de comissiona-
mentos e cargo correspondente ao núme-
ro de ações distribuídas em cada um dos 
graus de jurisdição.

No Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral, a Presidência determinou que 35% 
das funções e cargos comissionados fos-
sem destinados às varas da 1ª instância. 
No fim do ano passado, cerca de 80% dos 
150 novos servidores empossados foram 
lotados no 1º grau. A próxima convocação 
de aprovados em concurso deverá seguir a 
mesma tendência.

Fonte: CNJ


