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Aniversariantes
Hoje: Alan de Araújo Silva (Campo For-
moso), Rodrigo Torres Góis (Paulo Afon-
so), Maria Manuella Viana (10ª Vara) e 
Meirilaine Lucas Cardoso (15ª Vara). 

Amanhã: Paolla Pereira dos Santos Ro-
cha (Juazeiro), Ronaldo Grilo da Silva 
(Feira de Santana), Joana Silva Maltez 
(NUCRE), Anna Raissa dos Reis Santos 
(Teixeira de Freitas) e Denis da Soleda-
de Lima (11ª Vara). 

Domingo: Luiz Carlos Bahia Rodrigues 
(13ª Vara), Rubem Marques Bacelar Fi-
lho (NUASG), Ednorá Oliveira de Souza 
(Campo Formoso) e Cecília Cavalcante 
Garcia (Itabuna). 

Segunda-feira: Kedes Lagos (Juazeiro).
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NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O Núcleo de Administração de Serviços 

Gerais - NUASG realizará serviço de desin-
setização/desratização no Fórum Teixeira 
de Freitas e no Edifício Arx Tourinho, sede 
dos JEFs e Turmas Recursais.

Neste sábado, 28/02, será realizado 
serviço de desinsetização no Fórum Tei-
xeira de Freitas. No sábado seguinte, dia 
07/03/2015 o serviço será no Edf. Arx da 
Costa Tourinho e no Arquivo.

Será necessário que cada unidade dis-
ponibilize chaves, para acesso às salas, na 
tarde do dia útil imediatamente anterior a 
cada etapa.

Devido às características do produto, 
não devem permanecer pessoas nas salas 
dos referidos prédios pelo menos até qua-
tro horas após a aplicação do produto, que 
deve ocorrer entre as 8h e o meio-dia.

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
determina que operadoras Oi e Claro 
forneçam dados de usuários ao MPF

O juiz federal Fábio Stief Marmund, da 
2ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória 
da Conquista, julgou procedente ação civil 
pública proposta pelo Ministério Público 
Federal contra as operadoras de telefonia 
móvel OI S/A e CLARO S/A, determinando 
que ambas forneçam, independentemente 
de prévia autorização judicial, em atendi-
mento às requisições do MPF, informações 
relativas à identificação (números de docu-
mentos, qualificação, filiação e endereço) 
dos usuários de telefonia fixa ou móvel de 
seus bancos de dados, sob pena de multa 
de R$ 10 mil para cada descumprimento 
injustificado e,  visando à instrução de uma 
ação penal, forneçam ao MPF em Vitória 
da Conquista, em dez dias, as informações 
requeridas em ofícios.

O MPF informara que as duas conces-
sionárias insistiam em negar-lhe as infor-
mações requisitadas, sob a justificativa de 
que os dados estariam acobertados por 
sigilo. O autor defende que a reserva de 
jurisdição para a determinação de inter-
ceptações telefônicas não abrange os da-
dos cadastrais dos clientes das telefônicas, 
que são mantidos em bancos de dados de 
caráter público e que o fornecimento das 
informações não configura lesão ao direito 
fundamental à intimidade e à vida privada, 
na medida em que o MPF passará a ser 
responsável pela conservação desses da-
dos, podendo-lhe ser imputadas, em caso 
de divulgação indevida, as sanções penais 
e administrativas legalmente previstas. 

O pedido de antecipação dos efeitos foi 
deferido, em parte, contra a qual as rés in-
terpuseram Agravos de Instrumento.

O magistrado na sua sentença que já 
se decidiu que “o MPF tem legitimidade e 
interesse para promover ação civil pública 
em defesa do desempenho de sua função, 
de suas prerrogativas institucionais, de 
seu poder de requisição de informações 
para instruir procedimentos de sua com-
petência, visando, com sua atuação, à tu-
tela de um bem social.’”

O magistrado lembra que os funda-
mentos expendidos pela sua decisão foram 
reconhecidos pelo relator dos Agravos de 
Instrumento que, indeferindo o efeito sus-
pensivo ao recurso, manteve a decisão.

O juiz federal lembra que para o exercí-
cio de suas atribuições, o Ministério Público 
poderá, nos procedimentos de sua compe-
tência requisitar informações e documentos 
a entidades privadas; realizar inspeções e 
diligências investigatórias; expedir notifi-
cações e intimações necessárias aos pro-
cedimentos e inquéritos que instaurar; ter 
acesso incondicional a qualquer banco de 
dados de caráter público ou relativo a ser-
viço de relevância pública.

Nenhuma autoridade poderá opor ao 
Ministério Público, sob qualquer pretexto, 
a exceção de sigilo, sem prejuízo da sub-
sistência do caráter sigiloso da informação, 
do registro, do dado ou do documento que 
lhe seja fornecido.

Pondera o julgador que os dispositivos 
não podem ser interpretados para conferir 
ao MPF poderes que a própria Constituição 
submete a reserva de jurisdição, como o 
sigilo das comunicações telefônicas. Mas 
não há qualquer dispositivo constitucional 
que submeta o fornecimento dos dados ca-
dastrais dos usuários a tal reserva. “Sendo 
assim, tais dados não gozam de especial 
proteção, senão quando estejam em risco 
direitos fundamentais, notadamente os di-
reitos à vida privada e à intimidade.”

Continua: “Pode-se pensar que, na hi-
pótese de um particular, movido por razões 
meramente individuais, solicitar tais infor-
mações, a negativa seja de direito, em ra-
zão da ponderação de interesses envolvida. 
Aqui não há dúvida de que se deve dar pre-
valência ao direito fundamental à intimida-
de e à vida privada, submetendo a ponde-
ração, no caso concreto, ao Judiciário”

Mas, reflete a sentença, “diferente será 
a situação em que o MPF, na defesa do in-
teresse público, requisite as mesmas infor-
mações. Nesse caso, haverá sim obrigação 
legal de fornecimento, uma vez que “ne-
nhuma autoridade poderá opor ao Ministé-
rio Público, sob qualquer pretexto, a exce-
ção de sigilo, sem prejuízo da subsistência 
do caráter sigiloso da informação, do regis-
tro, do dado ou do documento que lhe seja 
fornecido” (art. 8º, § 1º, I, da LC 75/93), 
regra que deve ser excepcionada apenas 
nas hipóteses em que a própria Constitui-
ção Federal exija provimento judicial”

1- A rotina de perícia mudou. Conforme 
determinação do Tribunal, a rotina referen-
te a autorização para Tratamento Odonto-
lógico foi alterada, tendo sido dispensadas 
as perícias inicial e final para tratamentos 
com valor até R$ 1 mil

2 - Cuidado se incluir procedimento - Se 
houver necessidade de inclusão de algum 
procedimento no tratamento já iniciado, o 
dentista deverá, antes de prosseguir, soli-
citar ao paciente que realize uma perícia 
intermediária. Caso a Guia de Tratamento 
Odontológico - GTO, após inclusão autori-
zada, fique com o valor superior a R$1 mil 
será obrigatória também a perícia final.

3 - Tratamento Ortodôntico é diferente 
- O Tratamento Ortodôntico é autorizado 
com a natureza de auxílio, sendo realiza-

do sempre pelo sistema livre-escolha para 
posterior reembolso. A Portaria que dispõe 
sobre o Auxílio Ortodôntico é a PORTARIA 
PRESI/SECBE 182 de 30/10/2013.

4 - Atenção ao prazo da perícia - Caso 
o tratamento seja superior a R$1 mil a perí-
cia final obrigatória deverá ser realizada no 
prazo de oito dias úteis, contados a partir da 
data do término do tratamento. O não cum-
primento do prazo acarretará lançamento de 
custeio integral para o beneficiário titular. 

5- Perícia é coisa importante. Se qui-
ser fazer, pode - Longe de ser apenas 
um procedimento burocrático, as perícias 
odontológicas têm o objetivo de verificar a 
real necessidade de realização dos proce-
dimentos, quando inicial, e quando final, o 
de verificar a qualidade na realização dos 
procedimentos, tanto do ponto de vista téc-
nico quanto do material utilizado. Assim, 
independente do valor da GTO, o Setor de 
Assistência Odontológica está à disposição 
para agendamento das perícias, caso o be-
neficiário sinta essa necessidade.

6- Ficou com dúvida? - Ligue para o Se-
tor de Assistência Odontológica pelo telefo-
ne (71) 3617.9224, ou envie e-mail para 
prosocialodontologia.ba@trf1.jus.br.

Pro Social informa alterações 
nos tratamentos odontológicos

‘Eles estão quite’ ou 
‘eles estão quites’? 

A palavra “quite” é um adjetivo nas-
cido como particípio irregular do verbo 
“quitar”. Não sofre flexão de gênero. 
Assim, dizemos que João está quite e 
que Maria também está quite. A flexão 
de número, porém, é obrigatória: João e 
Maria estão quites.

É curioso que uma dúvida como 
essa possa existir, uma vez que o ad-
jetivo sempre acompanha o substan-
tivo modificado por ele na passagem 
do singular para o plural. Mas “quite” 
parece ser uma palavra afeita a mal-
-entendidos, como se vê pela confusão 
que algumas pessoas fazem entre ela e 
o substantivo de origem inglesa kit, que 
não tem nada a ver com isso. 

Quite significa quitado, isto é, “livre 
de dívida, de obrigação” e ainda “que se 
satisfez” e “empatado, igualado”. O ver-
bo “quitar” existe em português desde o 
século XIII e deriva, por meio do latim 
medieval quitare, do latim clássico quie-
tare, ou seja, “aquietar”.

Até hoje é perceptível a ligação entre 
uma ideia e a outra: quem quita uma 
dívida – isto é, salda um compromis-
so, remite uma obrigação – livra-se de 
uma aflição e portanto se aquieta, sos-
sega, além de no mesmo ato sossegar 
o credor. Quando se diz “estamos qui-
tes (um com o outro)”, a mensagem é: 
“Não devo mais nada a você, nem você 
a mim. Podemos ficar em paz”.
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