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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Evelyn Luana Santos (Ala-

goinhas), Roseli Ornellas dos Santos 
(Turma Recursal), Vinícius Souza (NU-
CJU), Gilson Damacena (10ª Vara) e 
Valtercilia Monteiro (NUCRE). Ama-
nhã: Isabela Maria Mendes (Feira de 
Santana), Kátia Cristina Lopes (6ª 
Vara), Iedo José Oliveira (Campo For-
moso),  Helga dos Humildes Almeida 
(Juazeiro), Mariana Morales (1ª Vara), 
Geovana Cristina Flores (6ª Vara), Eli-
zabete Santos (C S Gestão), Whallis-
son Frota e Loiana Costa e Silva (am-
bos de Guanambi). Parabéns!

Inscrições para Prêmio 
Ajufe: Boas Práticas se 
encerram dia 5 de maio

Dia 5 de maio será o último dia para as 
inscrições de boas práticas na 2ª Edição 
do “Prêmio Ajufe: Boas Práticas”, lançado 
em março pela AJUFE. Magistrados, servi-
dores, advogados, membros do MP e es-
tudantes de graduação podem se inscrever 
enviando pelo e-mail premio@ajufe.org.br.

Fotos e links de vídeo (se houver) rela-
cionados à prática podem ser encaminha-
dos juntamente com a ficha de inscrição. 
Uma vez feita a inscrição, será encaminha-
do ao inscrito um número de protocolo.

O Prêmio Ajufe: Boas Práticas tem o ob-
jetivo de reconhecer ações exitosas no âm-
bito dos trabalhos da Justiça Federal e é di-
vidido em quatro categorias: Boas práticas 
dos magistrados e de servidores na Justiça 
Federal, Boas práticas para a eficiência da 
Justiça Federal e Sugestões de estudantes 
universitários de graduação para Boas Prá-
ticas para a Justiça Federal. 

Contribua para o Jubileu 
de Ouro da Justiça 
Federal na Bahia

A Seção Judiciária da Bahia está pre-
parando as comemorações do Jubileu de 
Ouro da sua instalação. Para isso, a comis-
sião encarregada dos preparativos da festa 
está colecionando histórias e fotos sobre a 
nossa Seção Judiciária para as homena-
gens e registro audiovisual.

Se você tem sugestões de histórias que  
considera relevantes, escreva para o e-
-mail: jubileu.ouro.ba@trf1.jus.br.

3ª Vara determina que União, Estado 
e Município de Salvador assegurem 

tratamento a pacientes renais

O juiz federal substituto da 3ª Vara Fer-
nando Braz Ximenes, em Ação Civil Pública 
movida pelos Ministérios Públicos Federal e 
Estadual, determinou em sede de tutela de 
urgência, que União, o Estado da Bahia e o 
Município de Salvador promovam o cadas-
tramento, avaliação e efetivo tratamento de 
Terapia Renal Substitutiva dos pacientes 
com doença renal crônica que ainda estão 
sem acesso a qualquer tipo de tratamento 
dialítico adequado.

Na mesma medida liminar, 
o magistrado determinou que os 
entes assegurem a imediata e 
ininterrupta assistência de terapia 
renal substitutiva aos pacientes 
com doença renal crônica em tra-
tamento no Instituto de Nefrologia 
e Diálise e na Clínica Nossa Se-
nhora da Graça.

Também deverão os réus pro-
videnciar imediato cadastramen-
to, avaliação e efetivo tratamento 
dialítico aos pacientes aptos a 
alta e que se encontram inde-
vidamente/desnecessariamente 

internados em unidades hospitalares ape-
nas para acesso a tratamento de terapia 
renal substitutiva.

Após prazo de 30 dias para elaboração 
de um Plano Conjunto e Emergencial de 
Gestão, todos os réus deverão comparecer 
a audiência de acompanhamento do cum-
primento da liminar.

Os autores argumentam que a assis-
tência aos pacientes renais não vem sendo 
prestada de forma resolutiva, tendo sido tal 
deficiência objeto de estudo pela Comissão 
de Nefrologia do Município de Salvador que 
emitiu Nota Técnica informando ao SUS 
que no município não há oferta suficiente de 
terapia renal substitutiva.

Mencionam os autores que todas as 
unidades estão funcionando com capacida-
de máxima, que 157 usuários são de ou-
tros municípios, dos quais 105  poderiam 
realizar o tratamento próximo às suas cida-
des, o que evidencia deficiência do serviço 
em toda a rede estadual.

Obsevam que, além da carência de uni-
dades de hemodiálise, há falta de nefrolo-
gistas e de ambulatórios especializados e 
elevada incidência de diabetes e pressão 
arterial, principais patologias que causam 
doença renal crônica. 

Não bastassem os problemas detecta-
dos, o Instituto de Nefrologia e Diálise e a 
Clínica N.Sª da Graça, dois dos oito presta-
dores dos serviços contratados pelo Muni-
cípio não aceitaram renovar o contrato por 
desequilíbrio financeiro causado pela baixa 
remuneração da tabela SUS. 

Sustentam, por fim, que a “situação é 
verdadeiramente calamitosa, na medida 
em que a rede de atenção à saúde não tem 
a menor condição de absorver a demanda 
atualmente a cargo” dos dois prestadores 
que interromperão os serviços.

O magistrado na sua decisão cita o art. 
196 da CF/88 que enuncia que “a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garanti-
do mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. 

Apesar de o Município mencionar a 
adoção de medidas para transferência dos 
pacientes para outros prestadores da rede, 
o certo é que, acaso não seja a medida im-
plementada até o termo final de prorroga-
ção dos ajustes (maio/2017), há o iminente 
risco de que 270 pacientes passem a ficar 
desassistidos e desprovidos do tratamento 
necessário à manutenção da sua integrida-
de física, sujeitos às mais diversas compli-
cações e até mesmo ao risco de óbito.

Uma árvore de eucalipto gigante pro-
duz apenas 20 resmas de papel A4 e es-
sas mesmas 20 resmas consomem 100 
mil litros de água para sua produção. Além 
disso, no processo de produção do papel 
existe um resíduo químico, pós-branquea-
mento, chamado Dioxina. Ele é eliminado 
em rios, sendo encontrado em peixes con-
sumidos pela população.

Por isso, é importante a colaboração de 
todos para evitarmos o uso do papel, espe-
cialmente na hora de imprimir.

Avalie a real necessidade de impressão 
do documento ou se poderia ser armazena-
do eletronicamente. Quando desejar guar-
dar um e-mail, selecione a opção de im-
pressão no modo Pdf e salve-o digitalmente

Imprima em modo frente e verso.

Quando imprimir documento com mui-
tas páginas, trabalhe com a formatação, já 
que a matriz poderá ser reproduzida muitas 
vezes. A redução de uma página no arquivo 
original pode resultar na economia de cen-
tenas de folhas.

Disponibilize documentos por e-mail ou 
outras formas, evitando impressões desne-
cessárias.

Uma razoável economia pode ser obtida 
com a revisão de textos antes da impressão. 

Nem sempre precisamos imprimir todo 
o documento. É possível selecionar somen-
te parte do texto ou planilha. Clique em 
Arquivo/Imprimir/Configurações, e, ao in-
vés da opção “Imprimir Todas as Páginas”, 
escolha “Imprimir Seleção”.    Fonte: TJSP

Peticionamento via 
e-Proc suspenso

A Coluna O Provimento de Bandeja, pu-
blicada na edição de ontem do JFH trouxe 
o texto do art. 160 do Provimento COJER 
129/2016 que trata do acesso ao e-Proc. 

O peticionamento eletrônico via e-Proc 
continua existindo em processos virtuais, 
mas em processos físicos tal peticiona-
mento foi suspenso pela Resolução Presi 
20 da Presidência do TRF1. A suspensão 
leva em conta a sobrecarga de trabalho 
nas unidades responsáveis, na 1ª Re-
gião, pelo processo de materialização de 
petições e anexos eletrônicos, situação 
que compromete a celeridade do proces-
samento e do julgamento dos feitos.

Livro de juíza federal 
analisa processo civil 
à luz da constituição
A juíza federal Fernanda Souza Hutzler, 

da 2ª Vara do JEF-SP, é coautora do e-Book 
“Novos Temas de Processo Civil em face 
da Constituição Federal” que acaba de ser 
lançado pela Editora Essere nel Mondo.

A obra trata do Direito Processual Ci-
vil que, com o advento da Constituição de 
1988, passou a sofrer intensa interferência 
das normas constitucionais, em especial 
quanto aos princípios norteadores da apli-
cação das regras processuais.

A juíza federal Fernanda Souza Hutzler 
é responsável pelo capítulo 5 - “Sentença 
parcial no Novo CPC: do julgamento ante-
cipado e sua recorribilidade”.

O livro pode ser baixado gratuitamente 
pelo site www.esserenelmondo.com após 
um cadastro. No site há diversos livros de 
Direito gratuitos que também podem ser 
baixados.                             Fonte: TRF3


