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Aniversariantes
Hoje: Andréia Valdizia Viana Perei-
ra (Juazeiro), Yeda Bomfim Fernandes 
(NUCJU), Daiane Cerqueira Conceição 
(CEF), Fernanda Giacomo Passos Suzart 
(Turma Recursal) e Álvaro Antônio Brito 
Reis (NUCAF). Amanhã: Pedro Alberto 
Pereira de Mello Calmon Holliday, juiz 
federal da 2ª Vara de Itabuna, Márcia 
Santana de Souza (Bom Jesus da Lapa),  
Daiane Teixeira de Souza (Irecê), Cris-
tiano José Rocha Cabral (7ª Vara), José 
Rosa (23ª Vara), Marcelo Cardoso Ro-
cha e Tárcio Salvador Oliveira (ambos 
da Turma Recursal),Soraia Borges de 
Barros Pereira e Kátia Vasconcelos Ar-
nold (ambas do NUCAF), Camila Castro 
Campos Maciel e André Luiz de Alcân-
tara Brandão (ambos de Itabuna), 

Parabéns!!!
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribui-
ção: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e Impressão: 
Gésner Braga - SECOS. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo 
Sarmento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.
jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Curso voltado a membros 
e servidores dos MPs, órgãos 
parceiros, estagiários e estu-
dantes de Direito. Será reali-
zado nos próximos dias 28 e 
29 de maio das 9 às 18h. no 
auditório do Ministério Públi-
co Estadual, localizado na 5ª 
Avenida, n° 750, CAB.

O curso é promovido pelo 
MPF, por meio da Secretaria 
de Cooperação Jurídica Inter-
nacional, em parceria com o 
MPE da Bahia. 

 Temas a serem debati-
dos: subtração internacional 
de crianças; prestação de ali-
mentos no exterior; combate 
à corrupção, recuperação de 
ativos, ação de improbidade e 
repatriação, desafios da coo-
peração jurídica internacional; 
o papel das autoridades cen-
trais; o papel da SCJI do MPF; 
casos práticos de cooperação; extradição; transferência de processos e a cooperação in-
ternacional segundo o modelo europeu.

Inscrições pelo endereço: www.prba.mpf.mp.br/mpf-e-mp-ba-realizam-o-curso-de-
-cooperacao-juridica-internacional-dias-28-e-29-de-maio

MPF e MP-BA realizam Curso de 
Cooperação Jurídica Internacional 

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

23/5/2005 - DESPEDIDAS - 

A última sexta-feira foi marcada por 
três despedidas. A primeira delas aconte-
ceu na sala de audiências da 2ª Vara des-
ta Seccional, onde juízes e servidores se 
reuniram para desejar muito sucesso ao 
Juiz Federal Substituto Alexandre Buck, 
que deixa a Seção Judiciária da Bahia e 
segue para a 9ª Vara da Seção Judiciária 
de Minas Gerais. Estiveram presentes os 
Juízes Federais Cândido Moraes, Mônica 
Aguiar e Guaracy Rebelo.

A 16ª também organizou uma pe-
quena festa para despedida do  seu Juiz 
Substituto, Régis Araújo. Participaram  
da reunião os servidores da Vara, a dire-
tora de Secretaria, Rosana Lins, e o juiz 
titular, Paulo Pimenta. Todos já sentem 
saudades da alegria contagiante de Dr. 
Regis, que se encaminha à Seção Judi-
ciária do Piaui.

A terceira festa teve lugar na 15ª 
Vara, de onde se despede a atual direto-
ra da Secretaria, Patrícia Menezes, que 
retorna para a 12ª Vara. Bastante emo-
cionada, Patrícia agradeceu aos juízes 
daquela Vara, Vera Velloso e Regivano 
Fiorindo, bem como à equipe de servi-
dores, pela inegável e valiosa experiên-
cia de atuação em um Juizado Especial. 
A diretora do Foro, juíza federal Mônica 
Aguiar, fez-se presente também.

JFHHÁ DEZ ANOS
O juiz federal da Subseção de 

Paulo Afonso João Paulo Pirôpo 
de Abreu, em ação civil pública 
movida pelo Conselho Regional de 
Enfermagem contra a MEDCOR 
– Atendimento Médico S/C Ltda, 
determinou que a ré contrate en-
fermeiros em número suficiente 
para atuar no serviço de remoção 
de pacientes, com risco conheci-
do e desconhecido, 24 horas por 
dia, mediante unidade móvel (UTI 
MÓVEL SALVAR), de modo que 
em nenhuma hipótese o auxiliar ou 
técnico de enfermagem exerça suas ativi-
dades desacompanhado de um enfermeiro 
habilitado que o supervisione ou o oriente, 
cabendo a fiscalização ao CREA.

O magistrado deferiu a antecipação dos 
efeitos da tutela, determinando que a ré 
regularizasse o seu serviço de remoção de 
pacientes em ambulância UTI Móvel Sal-
var, no prazo de 30 dias, sob pena de apli-
cação de multa diária.

Na sua sentença o julgador declara: 
“Verifico que é caso de se confirmar a an-
tecipação da tutela deferida[...], tornando 
definitivo o provimento judicial, já que 
nenhum argumento fora apresentado com 
aptidão para elidir minha convicção acer-
ca da questão de fundo discutida. Com 
efeito, está sendo vulnerada a regra legal 
que obriga a supervisão, por enfermeiro, 
das atividades exercidas pelos técnicos e 
auxiliares de enfermagem em instituições 
de saúde, sejam públicas ou privadas (art. 
15, da Lei n. 7.498/86)”.

Após fiscalização realizada pelo Conse-
lho de Enfermagem, a notificada não sanou 
as irregularidades permanecendo, assim, o 
funcionamento da unidade móvel terrestre 
sem a atuação de enfermeiro durante todo 
o período de atendimento, para desempe-
nhar as funções que lhes são atribuídas, 
dentre elas a coordenação e avaliação dos 
serviços de assistência de enfermagem.

Pelos documentos e depoimentos, com-
provou-se que o único enfermeiro habilita-
do à disposição da unidade móvel supre 
apenas parte do período de funcionamento 
da ambulância, remanescendo diversos pe-
ríodos da semana em que o funcionamento 
da unidade móvel ocorre sem supervisão 
do profissional de enfermagem.

Continua a sentença:“Assim, é caso de 
se dar atendimento ao que dispõe a lei 
supracitada, haja vista que a continui-
dade da situação posta poderá implicar 

grave prejuízo para a comunida-
de, porquanto é presumido que a 
presença do profissional gradua-
do em Enfermagem, durante todo 
o período de funcionamento da 
unidade hospitalar, é importante 
para a condução dos serviços afe-
tos àquela área, supervisionan-
do técnicos e auxiliares que não 
ostentam habilitação suficiente 
para dar cobro ao que deles se 
exige no exercício da profissão”.

Além de revelia, a ré não com-
provou o cumprimento da decisão 

que deferiu a tutela, embora advertida de 
que o não cumprimento no prazo de 30 
dias, acarretaria multa diária no valor de 
R$ 200,00. Além de não cumprir a deci-
são a ré não apresentou qualquer justifica-
tiva para tal.

Em razão disto, foi determinada a cien-
tificação da ré, na pessoa de seu represen-
tante legal, de que está em curso a multa 
diária fixada, a contar de 29/09/2014, pri-
meiro dia útil imediatamente posterior ao 
descumprimento do comando judicial, sem 
prejuízo de adoção de medidas relaciona-
das à possível prática de crime de desobe-
diência.

O magistrado determinou também 
que que a ré apresente a escala de pro-
fissionais de enfermagem contratados no 
prazo de cinco dias, sob pena de multa 
de R$ 500,00.

Justiça Federal em Paulo Afonso determina 
que hospital contrate enfermeiros 

suficientes para atuar em UTI móvel


