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Aniversariantes
Hoje: Candice Amorim Moreira Me-
nardo (Juazeiro) e Joseneide Reis 
Tourinho (NUCAF).
Amanhã: Luis Carlos Souza da Cunha 
(NUCAF), Walney Silva Netto (Bar-
reiras), Issana Fagundes Scheffler 
Coelho (NUCAF), Ingrid Danielle 
Amorim Alves de Araújo (Juazeiro) e 
Julyah Chalub Machado (Turma Re-
cursal).

Parabéns!

Subseção de Paulo Afonso/BA utiliza WhatsApp 
para manter a prestação jurisdicional no 

período de pandemia de coronavírus

Em meio à pandemia do coronavirus 
que chegou ao País e mobilizou autori-
dades e cidadãos brasileiros em torno 
de medidas para reduzir os riscos de 
disseminação da doença, a tecnologia e 
o teletrabalho têm sido grandes aliados 
nesse esforço conjunto nacional para 
que as instituições continuem prestan-
do serviços à sociedade. O exemplo 
disso vem da Bahia, onde o juiz fe-
deral João Paulo Pirôpo, da Subseção 
Judiciária de Paulo Afonso/BA, decidiu 
manter as audiências que já estavam 
marcadas utilizando o aplicativo What-
sApp. São cerca de 300 audiências re-
ferentes a um mutirão promovido pela 
Subseccional.

O magistrado, juntamente com 
advogados, representantes da Procu-
radoria Federal, representados pelo 
procurador Djalma Félix de Carvalho, 
e servidores acordaram para que as 
audiências fossem realizadas virtual-
mente. Somente na manhã da última 

segunda-feira, dia 23 de março, foram 
realizadas 30 audiências que resulta-
ram em 25 acordos que garantirão a 
concessão de benefícios previdenciá-
rios à população local.

Segundo o juiz federal, a reunião 
virtual ocorre da mesma forma que a 

presencial, ou seja, o procurador envia 
uma proposta de acordo, as partes se 
manifestam individualmente e a Justi-
ça Federal homologa. “Se houver au-
diências que tenham necessidade de 
realização de instrução, a gente pos-
sibilita a videoconferência por What-
sApp. Caso a parte não tenha acesso à 
ferramenta digital ou a internet, uma 
nova data pode ser marcada”, explicou 
Pirôpo.

Para o juiz federal João Paulo Pirô-
po, é essencial manter o serviço mes-
mo durante o período crítico por que o 
Brasil passa. “Nós continuaremos este 
trabalho até o fim da semana com ín-
dice de acordo elevado, possibilitando 
a concessão de benefícios previdenci-
ários para a população mais carente, 
que será mais afetada com esta crise 
em razão do novo coronavirus”, afir-
mou.

Com informações da Ajufe

Hidroxicloroquina:
CNJ divulga parecer 
para orientar juízes

Com o grave momento da dissemina-
ção do COVID-19 no Brasil e diante da 
possibilidade de o Poder Judiciário ser 
acionado para a liberação do uso da hi-
droxicloroquina e da cloroquina, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) divulga 
estudo técnico elaborado pelo Hospital 
Sírio Libanês a respeito da substância. 
De acordo com o documento, a eficácia 
e a segurança dos medicamentos em pa-
cientes com COVID-19 é incerta e seu 
uso de rotina para esta situação não pode 
ser recomendado até que os resultados 
dos estudos em andamento possam ava-
liar seus efeitos de modo apropriado.

O Parecer Técnico nº 123 já está 
disponível no e-NATJus Nacional, pla-
taforma que, por meio de consultoria à 
distância, dá suporte técnico para a ava-
liação, sob o ponto de vista médico, das 
demandas judiciais relacionadas com a 
atenção à saúde. O parecer em questão 
pode orientar magistrados em eventuais 
tomadas de decisões em pedidos pelo 
fornecimento do medicamento em situ-
ações em que a necessidade/gravidade 
não esteja bem configurada.

O Ministério da Saúde divulgou infor-
mação no sentido de que validou o me-
dicamento e autorizou o seu uso, mas 
apenas para pacientes em estado grave, 
uma vez que ainda não há evidências 
consolidadas que sustentem a aplicação 
da substância de forma indiscriminada, 
mas somente nos casos em que não haja 
outra alternativa.

O parecer elaborado pelo Hospital 
Sírio Libanês destaca ainda que: “a fal-
ta deste medicamento para pacientes 
portadores de doenças para as quais a 
hidroxicloroquina está formalmente indi-
cada – incluindo doenças crônicas autoi-
munes como lúpus eritematoso sistêmico 
e artrite reumatoide – já é uma realidade.
Confira o Parecer Técnico nº 123 no link: 
https://bit.ly/3dt2Rwq

e-NATJUS Nacional - O e-NatJus Na-
cional, serviço 24 horas disponível à ma-
gistratura brasileira, é resultado da par-
ceria entre o CNJ, o Ministério da Saúde 
e dois hospitais, Sírio Libanês e Albert 
Einstein. Ao todo, 180 médicos atendem 
24 horas por dia, sete dias por semana. A 
plataforma foi desenvolvida e será manti-
da pelo CNJ, por iniciativa do Fórum Na-
cional do Judiciário para monitoramento 
e resolução das demandas de assistência 
à saúde (Fórum da Saúde).  Em cinco 
meses de atividades, já foram emitidas 
mil notas/pareces técnicos. (Fonte: CNJ)


