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            Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF)  2 

Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, em sala de conferência on 3 
line, com as presenças dos Senhores Membros do Conselho Curador da Fundação 4 
Estatal Saúde da Família (FESF): Cássio André Garcia (Titular-SESAB), Isabella Paim 5 
Andrade (Titular-GOVERNO), Marcos Antônio Almeida Sampaio (Titular-CES), Marleide 6 
Castro dos Santos (Suplente-CES), Gleiciane Birschner Hora (Titular-MUNICIPIOS), Bárbara 7 
Conceição Vilas Bôas Marques Britto (Titular-TRABALHADORES), Patrícia Carvalho Andrade 8 
(Titular-TRABALHADORES), Amanda Costa Melo (Suplente-TRABALHADORES, Viviane dos 9 
Santos Patrocínio (Suplente-TRABALHADORES), José Cristiano Soster (Suplente-SESAB), 10 
Yolanda Silva de Oliveira (Suplente-TRABALHADORES), Raul Moreira Molina Barrios 11 
(Suplente-COSEMS), dos membros da FESFSUS: José Santos Souza Santana (Diretor 12 
Interino), Ricardo Luiz Dias Mendonça (Diretor Geral Eleito), Leila Fraga Coutinho (PROJUR), 13 
Alisson Sousa (DGS), José Rogério Lima Velame (DCTI). Convidados: Isadora Ribeiro 14 
(COSEMS), às nove horas apresentada a pauta do dia composta por: Pauta 01 - Informe 15 
prestação de contas TCM – relatório 2020; Pauta 02 -  Informe bloqueio judicial; Pauta 16 
03 - Informe da Comissão de Transição; Pauta 04 - Informe sobre o Edital da 17 
Residência; Pauta 05 - Edital apoio institucional. O presidente deu início à reunião com a 18 
Pauta 01 - Informe prestação de contas TCM – relatório 2020. Dr. José Santana informou 19 
que a prestação de contas ao TCM foi realizada dentro do prazo previsto, ficando a Fundação 20 
em dias com as prestações de contas aos órgãos de controle. O conselheiro Marcos pediu 21 
que a prestação de contas viesse para ponto de pauta em algum momento. O presidente 22 
encaminhou o pedido. CONSELHO FISCAL - O diretor Ricardo pediu a palavra e disse que 23 
aproveitando que estavam falando sobre prestação de contas queria lembrar que existia um 24 
problema que já vinha se arrastando por um tempo que era a questão do Conselho Fiscal da 25 
Fundação que tinha de ser indicado pelo Conselho Interfederativo e que por conta disso a 26 
Fundação vinha sendo notificada pelo Ministério Público Estadual com relação à formação do 27 
Conselho Fiscal. Que naquele momento pedia ao presidente do conselho e à presidente do 28 
Conselho Interfederativo, conselheira Gleiciane, providências junto ao Conselho 29 
Interfederativo para que o problema fosse sanado o mais urgente possível. A consultora 30 
jurídica do COSEMS/Conselho Interfederativo, Dra. Isadora Ribeiro, pediu a palavra. Explicou 31 
que na próxima reunião do Conselho Interfederativo seria recomposto o Conselho Fiscal. Em 32 
seguida o presidente passou para a Pauta 02 - Informe bloqueio judicial. A Dra. Leila 33 
Coutinho fez o informe. Iniciou dizendo que o bloquei foi feito na rubrica do Fundo Patrimonial 34 
da Fundação. Foi oriundo de um processo judicial de 2015, cujo titular é o Sindicato dos 35 
Enfermeiros do Estado da Bahia – SEEB, representando 300 enfermeiros. Houve uma 36 
condenação por atraso de pagamento de salário, por não serem pagos até o quinto dia útil 37 
como está previsto na CLT. Em seguida houve a condenação do recolhimento do FGTS que 38 
na época a Fundação estava inadimplente. Que o processo está em fase de execução. Que 39 
existem remédios judiciais que a Fundação já adotou. Que existem dois recursos: 1. O próprio 40 
embargo de execução promovida pela 13a Vara de Justiça e 2. Uma exceção de Pré-41 
executividade, considerando que o recurso é considerado como impenhorável. Informou que 42 
os dois recursos já foram apresentados à Juíza da Vara e que está aguardando o seu 43 
parecer. Que a diretoria executiva estava dando ciência ao Conselho Curador por se tratar de 44 
bloqueio do Patrimônio da Fundação. Que garantia aos conselheiros que todas as medidas 45 
pertinentes para esta situação foram adotadas e que os resultados das providências tomadas 46 
serão comunicadas aos conselheiros. O presidente abriu a palavra para os conselheiros 47 
presentes. O conselheiro Marcos pediu a palavra. Explicou que por estar na comissão de 48 
transição já tinha tomado conhecimento do assunto e que sabia que era um bloqueio de 3 49 
milhões. Que a Fundação não foi notificada para a execução do processo. Que na opinião 50 
dele era falta de visitação ao processo. Que tinha visto que existe uma liminar de reintegração 51 
que coloca para Fesf multa diária. Que trazia estes elementos para propor os seguintes 52 
encaminhamentos: 1. uma auditoria nos processos jurídicos da Fundação para maiores 53 
esclarecimentos e proteção da própria Fundação. 2. Suspender temporariamente o contrato 54 
com os escritórios de advocacia que servem a Fesf. Que perder prazo é algo grave. Que a 55 



auditoria pode apontar a necessidade de reforma dos instrumentos jurídicos da Fundação. A 56 
conselheira Bárbara pediu a palavra. Que concordava com algumas coisas da fala do 57 
conselheiro Marcos e que a fala dela era de questionamento. Que se existiu o bloqueio e se 58 
foi por negligência surge alguns questionamentos sobre a importância da utilização do 59 
recurso, de se comprar o imóvel, e talvez se tivesse sido comprado o bloquei não teria 60 
acontecido e que mais uma vez ressaltava a importância de se comprar um imóvel. Ou de 61 
pelo menos diminuir as despesas e que trazia o assunto como pauta. Que queria saber se 62 
existe possibilidade de reversão e quais os prejuízos para a Fundação. E que pedia à nova 63 
diretoria explicação sobre quais os motivos que estão levando ao atraso do salário porque já 64 
estava no dia 11 e os trabalhadores passaram, novamente, a ter atraso de salário. A 65 
Procuradora Jurídica da Fesf pediu a palavra. Que a preocupação de todos era pertinente 66 
mas, que também era uma preocupação da Procuradoria da Fesf. Que verificou a não citação 67 
pelo sistema da justiça que isto está em sede da exceção de pré-executividade. E 68 
respondendo à conselheira Bárbara que infelizmente não tinha a garantia nem a segurança 69 
para declarar para os conselheiros, na medida em que estava aguardando a decisão de um 70 
terceiro – o Estado quem faz esse julgamento. Que este valor está à disposição da justiça. 71 
Ele não foi consumido e sim está aguardando a decisão a partir das alegações e dos 72 
embargos apresentados pela Fundação. Que em relação à proposta do conselheiro Marcos 73 
ela ficava um pouco preocupada com a proposição imediata de cancelamento do escritório se 74 
dá com um prejuízo muito grande porque nos últimos dois anos a procuradoria está restrita a 75 
ela e que não podia e nem tinha condições de atender aos 400 processos judiciais que a 76 
Fundação tem ativos com a Fundação autora com ações de cobrança e com a Fundação 77 
reclamada que são as ações provenientes da justiça do trabalho.  E que quando a Fundação 78 
decidiu fazer uma contratualização de apoio jurídico ela buscou ter o apoio de profissionais 79 
que tivessem a capacidade de assistência em todo o Estado, por ter a Fundação hoje ações 80 
ativas em aproximadamente 20 municípios onde tem reclamações provenientes das relações 81 
entabuladas nos serviços que a Fundação era contratada. Que ficava assustada com a 82 
proposição do conselheiro Marcos pois o mesmo sabia que a representatividade judicial ela 83 
demanda de competência e nesse momento de representação estes advogados  estão 84 
habilitados nos processos.  Que quando foi decidido a contratualização do escritório foi a 85 
partir de estudos dos custos e que o valor de apenas um advogado contratado da Fundação 86 
era o valor total pago ao atual escritório de advocacia. Que se assim for do desejo do 87 
conselho a contratação de advogados pela Fundação, terão que ser advogados habilitados 88 
nas diferentes nuances jurídicas características da Fundação e que isso demanda tempo e 89 
capacitação. Que o atual escritório já possui essas nuances. Explicou ao conselheiro Marcos 90 
que o valor não foi de 300 mil e sim 300 enfermeiros representados pelo sindicato. Que o 91 
bloqueio não condiz com o valor devido que é de cento e sessenta mil reais. Que a 92 
procuradoria estava aguardando o julgamento dos embargos e da execução e a própria 93 
exceção de pré-executividade. O conselheiro Raul pediu a palavra. Que o bloqueio era um 94 
grande problema que corria o risco do juiz não levar em consideração de onde estava vindo o 95 
dinheiro. Que estava preocupado com a situação. Que achava que o arcabouço jurídico da 96 
Fundação tinha que ser recomposto. Que sugeria a contratação de um escritório mais 97 
robusto. Que teria de ser tomada uma atitude imediata para não ficar a Fundação sendo 98 
prejudicada. Ver o que se podia ser feito para redução de danos.  Pediu ao presidente que 99 
encaminhasse de forma imediata a recomposição do arcabouço jurídico da Fundação. Dr. 100 
José Santana pediu a palavra. Que tinha duas observações a fazer: a primeira era o modelo 101 
de contratação do escritório que a Fesf vinha adotando até ali. Lembrou aos conselheiros que 102 
o antigo formato era a contratação de advogados de carreira da Fundação. Que a Fesf 103 
experimentou isso no começo, mas era um modelo além de caro era ingressado por agregar 104 
outros custos como, por exemplo: diárias, passagens e outras despesas de deslocamento. E 105 
que com certeza o modelo de escritório é mais vantajoso para a Fundação. Que era 106 
importante reforçar a equipe da casa que já teve um procuradora assistente mas que teve que 107 
enxugar e que o escritório era fundamental.   Que entrando no ponto do escritório, de tocar ou 108 
não tocar, antes de tudo teria de se ter mais elementos para isso. Ter consciência de que de 109 
fato a Fundação entre os anos de 2014 a 2016 estava numa situação financeira muito ruim e 110 
de fato atrasou pagamentos de salários e encargos que gerou uma serie de processos 111 



judiciais em que a Fundação deve e que fatalmente terá de fazer acordo ou eventualmente 112 
terá sentença contrária. Que seria mais prudente que se fizesse um apanhado dos processos 113 
para ver a situação atual. Mesmo porque os advogados do escritório já estavam habilitados 114 
nos processos. Trazer como ponto de pauta para o conselho e ai sim deliberar o que deve ser 115 
feito o conselho junto com a Direção da Fundação. Que acha temerário fazer a troca imediata 116 
do escritório baseado apenas em um processo. Que concorda com o conselheiro Raul que é 117 
um processo grave que tem divergências de valores importantes. Que Dra. Leila não falou 118 
mas, a juíza recebeu a diretoria da Fesf e depois fez uma audiência extra onde recebeu as 119 
duas partes do processo e que a juíza sinalizou que não vai permitir que a Fesf pague valores 120 
duplicados. Que pede o encaminhamento que o assunto se torne um ponto pauta em reunião 121 
específica do conselho onde deverão ser trazidas todas as informações pertinentes ao 122 
assunto. O diretor Ricardo pediu a palavra. Que gostaria de complementar a fala de Dr. José 123 
Santana dizendo que ficou assustado com a estrutura física da procuradoria da Fesf e que 124 
queria dizer que a procuradora da Fesf “se vira nos trinta” e que só para todos terem uma 125 
ideia é a procuradora e mais um apoio. Que era humanamente impossível atender a todas as 126 
necessidades da Fundação. Que a nova diretoria já estava pensando em um modelo novo 127 
para a procuradoria, se vai contratar novos escritórios ou se vai contratar novos advogados. 128 
Que o que foi proposto há dez anos atrás tinha um custo muito alto para a Fundação. Que a 129 
realidade de hoje é diferente e que pode se ter uma estrutura mista entre escritórios e 130 
procuradores estagiários. Que em breve estaria apresentando um novo modelo e que se 131 
custo de uma procuradoria era alto não se podia reclamar. Que a Fundação precisava ter 132 
advogados bons para fazer a defesa da Fundação sem prejuízos. Que a título de 133 
encaminhamento a Diretoria Executiva, juntamente com a presidente do Interfederativo e sua 134 
advogada Dra. Isadora, iria oficiar ao Conselho Curador a informação do bloqueio por mexer 135 
com o patrimônio da Fundação, pertencente aos municípios e para resguardar a Fundação 136 
juridicamente.  Que na última audiência de conciliação proposta pela juíza da 13a Vara ela 137 
deu encaminhamento de pagar o incontroverso. Que o outro encaminhamento era que a 138 
diretoria iria exaurir os recursos que ainda estava na primeira instância indo se for necessário 139 
até STJ. Que o assunto era de relevante importância e que por isso foi trazido à instância do 140 
Conselho Curador. Que a nova diretoria estava empenhada no fortalecimento da procuradoria 141 
da Fesf. O presidente tomou a palavra e disse que era necessário trazer as condições de 142 
todos os processos no que estava de acordo com os outros conselheiros no intuito de ajudar 143 
sem questionar o trabalho da procuradoria. Que quanto à proposição do conselheiro Marcos 144 
entendia que a questão era grave e que na opinião dele pessoal seria a favor do 145 
cancelamento do contrato. Que por ser uma questão administrativa da Fundação o conselho 146 
sugeria que o contrato com o atual escritório fosse avaliado porque era uma questão externa 147 
à Fundação. Que tinha de se pensar seriamente no que aconteceu. Que era leigo no assunto 148 
mas, que já tinha sido gestor e já teve suas contas bloqueadas sabia da gravidade do 149 
assunto. Por isso que a sugestão de rompimento de contrato não lhe era estranha. Que se 150 
fosse preciso pagar mais pelo serviço em detrimento de prevenir a perda de valores maiores 151 
para a Fundação que se fizesse. Que o assunto teria que ser profundamente discutido senão 152 
naquela hora mas, em hora oportuna. O conselheiro Raul disse que esse tipo de assunto não 153 
poderia ser deixado para depois. Que a procuradora foi bastante sincera em afirmar que o 154 
volume de trabalho era muito grande e que a partir disso o conselho já poderia ir procurando 155 
alguma coisa que os contemplasse. Que o conselho já estava autorizando a diretoria 156 
administrativa a tomar decisões em relação ao assunto do que seria melhor. Que já ficasse o 157 
encaminhamento. O presidente completou a sua fala dizendo que o Conselho pediu o 158 
rompimento não de imediato, mas, com alternativas e soluções para dar sequência aos 159 
trabalhos e que para finalizar iria deixar sinalizada a questão da revisão do Estatuto. Que este 160 
ponto de pauta deve ser trazido para o conselho. O presidente Marcos pediu a palavra. 161 
Informou que queria esclarecer algumas questões que achava que na sua fala anterior não 162 
tinha fico claro. A primeira era que pedia uma auditoria nos processos e segundo a análise da 163 
suspensão ou rompimento do contrato dos escritórios de advocacia. Que tinha trazido 164 
exemplos de processos que achava que era importante auditar para saber o que realmente 165 
aconteceu e ser apreciado o resultado com imparcialidade. Que não cabia a procuradoria 166 
defender o escritório e que se houve falha neste processo de bloqueio era um erro grave e 167 



um prejuízo para a fundação. Que pedia que fosse colocada em votação a instalação de uma 168 
auditoria para analisar os 400 processos que a Fundação tem. Que queria colocar em 169 
votação também a suspensão dos trabalhos do escritório mesmo com todas as implicações 170 
ditas pela procuradora da Fundação. A representante jurídica do Interfederativo, Dra. Isadora, 171 
pediu a fala. Que como assessora jurídica do Conselho Interfederativo, órgão constituidor da 172 
Fundação, ira pedir uma auditoria nos processos da Fundação e uma rubrica de apoio 173 
institucional dentro da Fundação. Que o interfederatio não é apenas um ator e sim tem o 174 
papel principal. Que sugeria ao presidente do conselho que se instaurasse uma auditoria nos 175 
processos jurídicos da Fundação, para fortalecer quem estava entrando e quem saiu.  A 176 
procuradora Leila pediu a palavra. Pediu que ficasse registrado se não tinha ficado 177 
compreendido pela fala de Marcos e do próprio presidente Cássio que houve um descuido e 178 
que ela precisava deixar claro que o Sistema da Justiça não notificou a Fundação para que no 179 
momento das 48 horas garantisse o pagamento do valor e que por isso houve o deferimento 180 
para o bloqueio. Que este questionamento está nos autos e na exceção de pré-executividade. 181 
E ai informa à justiça que de fato não houve a comunicação efetiva para que a Fundação 182 
tomasse as providências antes mesmo que o bloquei judicial existisse, mas que tinha de 183 
esperar a decisão da juíza ao pedido feito pelo escritório juntamente com a procuradoria. E 184 
que em relação à auditoria gostaria de fazer outra proposição. Que os processos judiciais são 185 
públicos e que assim como Dr. José Santana sugeriu fosse apresentado o status de cada um 186 
desses 400 processos ao Conselho Curador. Que naquele momento buscar uma auditoria, na 187 
opinião pessoal dela, seria ônus para a Fundação desde que as informações eram públicas e 188 
os processos poderiam ser consultados por qualquer pessoa. Que não havia chance de 189 
apresentação a aquele conselho de informações distintas da que era real. E que assegurava 190 
ao conselheiro Marcos que todos os processos existentes na Fundação seriam apresentados 191 
e que a procuradoria não tinha porque esconder qualquer tipo de informação e que se nos 192 
exemplos trazidos de alguma forma não foi respondido então a Fundação não foi intimada 193 
para tal.  Que gostaria de lembra que com a pandemia os oficiais de justiça não estão indo 194 
pessoalmente e a justiça tem buscado a comunicação através de email para a citação do 195 
cumprimento e que em nenhum momento, em relação às trabalhadoras citadas, a Fundação 196 
foi notificada e que quando isso acontecer a Fundação responderá devidamente.  Que 197 
sugeria que se fosse o caso de instalação de auditoria que ela fosse feita depois que a 198 
Procuradoria Jurídica da Fundação apresentasse o status de todos os 400 processos 199 
existentes com a Fundação como autora ou como ré. O conselheiro Raul pediu a palavra. 200 
Sugeriu que fosse o feito um encaminhamento que contivesse os três encaminhamentos 201 
sugeridos para a matéria. Primeiro que a procuradoria poderia fazer o que estava propondo. 202 
Segundo que não tinha mais justificativa de se manter o escritório que já mostrou que não 203 
atendeu as necessidades da Fundação. Que nada impede a auditoria. Que já poderia 204 
deliberar a busca de um escritório novo independente da auditoria jurídica e a apresentação 205 
do relatório da procuradoria da Fundação. O conselheiro Marcos pediu a palavra. Disse que 206 
concordava com o que foi proposto pelo conselheiro Raul e que só discordava com a ordem. 207 
Que a procuradoria tinha do dever de apresentar para o conselho o relatório. E a outra coisa 208 
que estava falado como membro da comissão de transição era da necessidade de fazer uma 209 
auditoria nos processos que pode direcionar decisões da diretoria da Fundação e outras 210 
ações. O presidente tomou a palavra e disse que iria fazer os encaminhamentos necessários. 211 
1. Auditoria Jurídica – Encaminhou que se levantassem os custos de uma auditoria jurídica 212 
até a próxima quinta feira e já ficava como ponto de pauta para a próxima reunião que seria 213 
na próxima terça feira para decidir o que seria feito. 2. Cancelamento Escritório de Advocacia 214 
– Que o conselho dava o aval para que o rompimento fosse feito pela Diretoria se assim fosse 215 
necessário. Que era uma decisão administrativa e que o conselho estava ali para apoiar a 216 
decisão. A conselheira Bárbara pediu a palavra. Disse que para encerra a pauta queria 217 
informar que em relação ao processo da trabalhadora Edenice que foi falado pelo conselheiro 218 
Marcos, tinha além da discussão jurídica a questão do direito do trabalhador que precisa 219 
voltar às suas atividades. Que fica muito no âmbito jurídico e o trabalhador fica sem resposta. 220 
Que trabalhadora está sem emprego, é uma trabalhadora de carreira da Internação Domiciliar 221 
e precisa voltar ao exercício das suas funções.  O presidente encaminhou que o processo 222 
fosse discutido na próxima reunião do conselho. O conselheiro Raul disse que não cabia ao 223 



conselho decidir porque era um assunto técnico, e que deveria ser decidido pelo 224 
administrativo da Fundação. O presidente propôs aos conselheiros que por haver mais três 225 
pontos de pauta, e haveria uma reunião na próxima terça feira, solicitou que fossem tratados 226 
na próxima reunião, no que foi aceito pelos conselheiros presentes. E não tendo mais nada a 227 
ser tratado o presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião. Assim, eu, 228 
Angélica Marques Costa, lavrei a presente ata. Salvador, 11 de maio de 229 
2021. __________________________________ 230 


