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Aniversariantes
Hoje: André Luiz Carvalho (Itabuna), 
Sandra Ramos Cerqueira (11ª Vara) e 
Wesner Carvalho Filho (NUCJU). 
Amanhã: Iolanda Dória (ASSERJUF), 
Lucileide Gama Lima Oliveira (Paulo 
Afonso), Sergio Pereira Assunção (Bom 
Jesus da Lapa), Daiane Santos Lopes 
da Rocha (Alagoinhas), José Joaquim 
Medrado Neto e Raimundo José Leite 
Mendes Riccio (ambos NUCJU). 
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O juiz federal da 3ª Vara Pompeu de 
Sousa Brasil condenou a União Federal, o 
Estado da Bahia e o Município de Salva-
dor, na medida de suas competências no 
Sistema Único de Saúde, ao fornecimento 
de forma ampla e gratuita do Trastuzuma-
be, um anticorpo humanizado, a pacientes 
de câncer mamário em qualquer fase da 
doença.

A ação civil pública foi movida pela De-
fensoria Pública da União contra os três 
órgãos, tendo a parte autora defendido 
que o medicamento, cujo nome comercial 
é Herceptin, é de grande impacto positivo 
em sua utilização em monoterapia ou em 
combinação com outros quimioterápico. 
Contudo, devido ao seu alto custo, não é 
disponibilizado pelo SUS, comprometendo 
a qualidade de vida das pessoas que pade-
cem do câncer de mama.

Em sua fundamentação, o magistra-
do declarou que: “[...] no caso presente, 
com muito mais razão impõe-se asse-
gurar a prestação jurisdicional vindica-
da, porque não se está tratando de uma 
panacéia ou poção milagrosa, ou algo 
etéreo, que costuma ganhar corpo no 
fluído (e, muitas vezes, irracional) cam-
po das esperanças de quem possui um 
ente querido em fase terminal, mas de 
um medicamento de eficácia comprova-
da, capaz de proporcionar mais chances 
às pacientes portadoras de câncer, ou, 
quando menos, melhor qualidade e ex-
tensão de sobrevida.”

Salientou que o Poder Público não po-
dia sonegar o direito à vida das mulheres 
que padecem de câncer mamário na Bahia 
e por isso deveria ser cobrado o forneci-
mento do medicamento sob o controle e o 
acompanhamento de médicos vinculados 
às Unidades de Assistência de Alta Com-
plexidade em Oncologia ou aos Centros de 

3ª Vara determina fornecimento gratuito
de remédio a pacientes com câncer de mama

Assistência de Alta Comple-
xidade em Oncologia.

O julgador lembrou que 
no mês em que a senten-
ça foi proferida, coinciden-
temente ocorria a maciça 
divulgação do “Outubro 
Rosa”, campanha instituída 
justamente para conscien-
tizar a população sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce para o tratamen-
to do câncer de mama e 
o ministro Edson Facchin, 
do STF, em decisão limi-
nar, determinou que a USP 

fornecesse cápsulas de um composto ex-
perimental para pacientes com câncer, a 
Fosfoetalomina, substância não submeti-
da à avaliação da ANVISA e sequer tes-
tada em humanos. Tal decisão deflagrou 
o revigoramento de liminares de primeiro 
grau suspensas pelo TJ de São Paulo, fo-
mentando, de outro lado, o debate sobre a 
judicialização da saúde e o custo que isso 
vem representando para o Estado. 

“Essas digressões, as faço com o pro-
pósito de realçar que, no caso presente, 
com muito mais razão impõe-se assegu-
rar a prestação jurisdicional vindicada, 
porque não se está tratando de uma pa-
naceia ou poção milagrosa, ou algo eté-
reo, que costuma ganhar corpo no fluído 
(e, muitas vezes, irracional) campo das 
esperanças de quem possui um ente que-
rido em fase terminal, mas de um medi-
camento de eficácia comprovada, capaz 
de proporcionar mais chances às pacien-
tes portadoras de câncer, ou, quando 
menos, melhor qualidade e extensão de 
sobrevida”. Declarou o juiz federal Pom-
peu Brasil.

Pela sentença, o administrador ou 
agente público responsável por injustifi-
cado descumprimento fica sujeito a multa 
diária de R$ 5 mil, sem prejuízo de co-
minações por ato atentatório à Justiça e 
envio de peças ao Ministério Público para 
eventual ajuizamento de ação de impro-
bidade, ou ainda, responsabilização no 
âmbito penal.

Encontro de Juízes 
Federais da Bahia 
nesta quinta-feira

A DIREF e o Comitê de Qualidade de 
Vida convidam os juízes federais desta Sec-
cional para participarem do próximo encon-
tro do Programa de Aprimoramento de Com-
petências e Modernização da Gestão para os 
Magistrados, nesta quinta-feira, 12/11.

A iniciativa tem como princípio o Pro-
grama de Melhoria do Ambiente de Tra-
balho criado pelo TRF1 visando a atingir 
o objetivo estratégico do CJF de “desen-
volver o potencial humano nos órgãos da 
Justiça Federal e fortalecer o grau de sa-
tisfação no ambiente de trabalho, promo-
vendo políticas de gestão de pessoas que 
contribuam para o bem-estar de magis-
trados e servidores e para a melhoria do 
clima organizacional”.

O Programa visa implementar ações es-
tratégicas que impactem positivamente o 
ambiente de trabalho e solucionar proble-
mas apontados no Diagnóstico de Vida no 
Trabalho que revelou aspectos de insatis-
fação que impactam a vida dos servidores 
na instituição e que envolvem o relaciona-
mento e a gestão dos magistrados com as 
equipes de trabalho.

A DIREF lembra a excelente receptivi-
dade do primeiro encontro, realizado em 
24/9, que contou com a participação de 
20 juízes federais, lembrando a manifes-
tação elogiosa dos magistrados Pompeu de 
Sousa Brasil (3ª Vara), Cynthia de Araújo 
Lima Lopes (14ª Vara) e Alex Schramm de 
Roch (Subseção de Eunápolis).

O encontro procura aprimorar compe-
tência, liderança e gestão de pessoas, ca-
pacitando os juízes federais a adotarem um 
estilo de liderança e práticas eficazes de 
gestão de equipes, de maneira a promover 
o aumento da satisfação dos servidores e 
da qualidade de vida no trabalho.

O evento é conduzido pela psicóloga, 
coach e consultora de RH, Renata Castello 
Branco, diretora da Excelência Consultoria 
Recursos Humanos e parceira da Justiça 
Federal da Bahia.

Juiz federal Salomão Viana fala 
sobre Direitos Humanos a crianças
Júlia, Bruno, Iuri e Felipe, de 11 anos, 

alunos da Gurilândia International School, 
estiveram na última segunda-feira, 9/11, 
na 20ª Vara para realizar uma entrevista 
com o juiz federal Salomão Viana. 

A entrevista faz parte de um trabalho 
sobre Direitos Humanos para a escola das 
crianças que será apresentado pelos quatro 
em inglês, já que a Gurilândia forma os es-
tudantes também naquele idioma.

O juiz federal recebeu os quatro no seu 
gabinete e respondeu a uma série de per-
guntas relacionadas ao tema no contexto 
da Justiça Federal. Sempre adequando 
suas respostas a uma linguagem mais pró-
xima do universo dos pré-adolescentes, o 
magistrado ficou agradavelmente surpreen-
dido pelo alto nível de informações que os 
estudantes dispunham e pelo seu excelente 
vocabulário e desembaraço.

Entre as questões levantadas esta-
vam: Como a Justiça Federal age quando 
há uma violação dos direitos humanos 
envolvendo brasileiros no exterior; se os 
direitos humanos podem ser limitados ou 
negados a alguma pessoa; se os crimes 
de violação de diretos humanos estão re-
lacionados ao nível de acesso a educa-
ção; e se existe um limite ao direito de 
liberdade de expressão.

Ao final da entrevista, o magistrado pa-
rabenizou os pequenos visitantes pela es-
colha do tema e pelas perguntas, que repu-
tou de grande agudeza e relevância. 

Os quatro, tendo em vista a seriedade 
do tema, tiveram extremo interesse em ou-
vir as respostas do magistrado mas, como 
são crianças, só demonstraram alguma 
desconcentração quando o juiz lhes ofere-
ceu brigadeiros e refrigerantes.


