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HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA AQUELES QUE QUISEREM 
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DA JUSTIÇA FEDERAL DA BAHIA ENVIAREM ARTIGOS 
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TRF1 confirma sentença da Vara de Itabuna 
e julga: ausência de má-fé descaracteriza  

crime de improbidade administrativa

A 3ª Turma do TRF1 julgou por una-
nimidade que irregularidades no Hospital 
Santa Cruz/Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna não configuram improbidade 
administrativa. O MPF recorreu ao TRF1 
contra sentença da juíza federal Maízia 
Pamponet, titular, à época, da Vara de Ita-
buna, que julgou improcedente o pedido.

De acordo com o MPF, o hospital utiliza-
ria recursos federais do SUS para dar trata-
mento diferenciado a pacientes amparados 
pelo plano administrado pela própria enti-
dade, “em total violação aos princípios da 
administração pública”. Apontou, ainda, 
cobrança indevida de procedimentos am-
bulatoriais como se fossem internações.

A relatora, desembargadora federal 
Mônica Sifuentes, afirmou que a con-
duta imputada ao hospital consiste no 
uso de recursos públicos federais oriun-
dos do Fundo Nacional de Saúde para 
internações também custeadas por pla-
no de saúde administrado pela própria 
Santa Casa de Misericórdia e para o pa-
gamento de tratamentos ambulatoriais 
como se fossem internações, o que teria 
causado um prejuízo de R$ 11 mil aos 
cofres públicos.

Auditoria do Ministério da Saúde 
verificou existência de dupla cobrança 
em alguns atendimentos e cobrança de 
atendimentos ambulatoriais como se in-
ternações fossem. Tais equívocos, por si 
só, não configuram ato de improbidade, 
pois não houve prova de dolo ou de cul-
pa na conduta do hospital. De acordo 
com a desembargadora, essa conduta 
não resultou em enriquecimento indevi-
do ou ilícito, uma das causas de sanção 
previstas na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa.

 “O ato ímprobo, mais do que ilegal, 
é um ato de desonestidade do servidor 
ou agente público para com a Adminis-
tração. Assim, a má-fé é premissa do 
ato ilegal e ímprobo. O ato de improbi-
dade é um ato ilegal, mas nem todos os 
atos ilegais são atos de improbidade”, 
analisou a magistrada.

A desembargadora ainda observou 
que, antes da Lei 9.656/98, que regula-
mentou os planos privados de assistência 

à saúde, não havia qualquer proibição no 
sentido de que pacientes que possuíssem 
plano de saúde privado fossem atendidos 
pelo SUS bem como de que as adminis-
tradoras de plano de saúde ressarcissem 
eventual atendimento prestado a pacien-
tes que tivessem convênio particular.

“Aliás, analisando as condições do 
plano de saúde administrado pela Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna, obser-
va-se que a sistemática tinha por finali-
dade assegurar aos usuários do plano um 
atendimento diferenciado, permitindo a 
internação daqueles em apartamentos 
em vez de enfermarias”. 

A relatora ainda disse que a Constitui-
ção Federal não impõe óbice à busca de 
acomodações e serviços diferenciados, a 
serem custeados pelo próprio paciente, 
pois nenhum prejuízo acarreta ao sistema 
público de saúde, que continua onerado 
apenas com as despesas que são de sua 
própria responsabilidade, não se configu-
rando, ademais, quebra de isonomia.

“Embora tenham sido constatadas 
irregularidades nas emissões das auto-
rizações de internação hospitalar, tais 
equívocos, por si só, não configuram ato 
de improbidade, de modo que não ha-
vendo prova de dolo ou culpa na conduta 
praticada pelos demandados, que, diga-
se de passagem, por não resultarem em 
enriquecimento indevido ou ilícito, não 
podem ser apenados de forma objetiva, 
visto que o dolo ou a má-fé não podem 
ser presumidos”.

A importância 
do Malote Digital

O Malote Digital é um sistema que 
possibilita comunicações recíprocas, ofi-
ciais e de expediente entre diversos ór-
gãos do Judiciário

 O  Sistema Malote Digital deve ser uti-
lizado para o envio de correspondências 
oficiais. Podem ser enviados Cartas de Or-
dem e Precatória, Informações Processu-
ais (incluídas devoluções de cartas cum-
pridas) e documentos administrativos.

É um sistema simples de utilizar, com 
ajuda online, que pode ser acionada a 
qualquer momento, por meio do link no 
próprio Sistema, permitindo ao usuário 
esclarecer dúvidas, verificando como a 
tarefa deve ser realizada, ou como um 
campo pode ser preenchido.

O Malote Digital é um sistema WEB 
com acesso pelo Explorer ou Firefox no-
endereço https://www2.jf.jus.br/malote-
digital/login.jsf. O acesso é feito por login 
e senha fornecidos no momento do ca-
dastro. Em todas as áreas de trabalho há 
um atalho para o Malote Digital.

O NUTEC fez o cadastro de todos os 
usuários indicados pelas unidades. Eles 
receberam e-mails com o login e senha 
de acesso. Caso alguma unidade deseje 
acrescentar mais usuários, basta enviar 
e-mail para o NUTEC com as seguintes 
informações sobre o usuário a ser cadas-
trado: Nome, e-mail, matrícula, unidade 
a que pertence e função ou cargo

O NUTEC elaborou dois vídeos com 
instruções para utilização do Malote Di-
gital. Eles estão disponíveis na pasta \\
srvarq1-ba\diatutreinamentos\Malote 
Digital. 

É desejável que todos assistam aos 
vídeos disponibilizados.

Sistemas do TRF 1 
indisponíveis amanhã
A Secretaria de Tecnologia da Infor-

mação do TRF da 1ª Região informa que, 
diante da necessidade de manutenção 
dos nobreaks e da rede elétrica do Data-
center, por parte da Divisão de Engenharia 
e Manutenção, todos os serviços informa-
tizados do Tribunal ficarão indisponíveis 
amanhã, 29/06, das 8h às 18h.

Na Seção Judiciária da Bahia estarão 
indisponíveis amanhã os sistemas que 
dependem do TRF1.

Prédio dos JEFs estará 
sem energia amanhã
 O fornecimento de energia elétrica 

será interrompido para manutenção na 
rede elétrica do Edifício Arx Tourinho 
(prédio dos JEFs e Turmas Recursais) 
amanhã, 29/6, das 8 às 18h.

Já no sábado seguinte, dia 6/7, a in-
terrupção da energia elétrica para manu-
tenção será no Fórum Teixeira de Freitas 
(prédios sede, anexo e marcenaria) das 
8 às 18h.


