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site do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região- TRF5 

conta agora com um novo atalho 
para auxiliar os magistrados nas 
decisões de demandas de saúde. 
É o e-NatJus, ferramenta que dá 
acesso ao sistema de cadastro 
de notas técnicas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ofere-
cendo fundamentos científicos 
para embasar a decisão sobre a 
concessão ou não de medicamen-
to ou tratamento médico a quem 
aciona a justiça. A ideia foi desen-
volver um grande banco de dados 
à disposição dos magistrados, a 
partir dos laudos produzidos pe-
los Núcleos de Apoio Técnicos do 

Poder Judiciário (NATs), criados 
pela Resolução nº 238 do CNJ, de 
6/09/2016, e vinculados aos Tribu-
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Aniversariantes

JFCE reúne magistrados para workshop e reunião do 
Centro Nacional de Inteligência

Solidariedade

Pesquisa

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
sediou, na semana passada,  dois 
eventos importantes: o workshop 
“Demandas Estruturais e Litígios 
de Alta Complexidade” e a ter-
ceira reunião do Centro Nacional 
de Inteligência da Justiça Fede-

ral. O primeiro teve o objetivo de 
contribuir para a consolidação e a 
difusão de conhecimentos e novas 
estratégias de enfrentamento de 
ações estruturais, demandas repe-
titivas e litígios de alta complexida-
de no âmbito do Poder Judiciário. 

Já a reunião do Centro Nacional de 
Inteligência reuniu membros dos 
grupos Operacional e Decisório 
para analisar e aprovar medidas 
administrativa que otimizem os jul-
gamentos dos processos, visando 
solucionar conflitos massivos ainda 

Ferramenta vai auxiliar magistrados 
nas decisões referentes à saúde

nais. Os NATs foram desen-
volvidos a partir do Comitê 
Estadual de Saúde, composto 
por membros do Judiciário, 
profissionais do Direito e da 
área da saúde. O juiz federal 
da 35ª Vara da Seção Judici-
ária de Pernambuco (SJPE), 
Rodrigo Vasconcelos Coêlho 
de Araújo, e a juíza federal da 
30ª Vara da SJPE, Daniela Zar-
zar Pereira de Melo Queiroz, 
serão os representantes da 
Justiça Federal no Comitê.
Acesso - A ferramenta está 

disponível no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br), no canto direito infe-
rior da tela. 

Está disponível, a partir de hoje 
(21), na intranet e no site do 
TRF5, uma pesquisa de avaliação 
dos sistemas judiciais eletrônicos 
da Justiça Federal. Temas como 
estratégias de implantação dos 
sistemas, funcionalidades e usabi-
lidade serão abordados no levan-
tamento. Os interessados tam-

Muitos servidores do 
TRF5 devem se lembrar 
da ação promovida pelo 
Tribunal, em outubro 
do ano passado, para 
incentivar o cadastro de voluntá-
rios para serem doadores de me-
dula óssea. Na ocasião, mais de 
100 servidores se sensibilizaram 
e realizaram o cadastro. Agora, 
a servidora Cristiane Emídia Fer-
reira Alves, da Subsecretaria de 
Recursos Especiais, Extraordiná-
rios e Ordinários (SREEO), faz um 
apelo àqueles que ainda não se 
inscreveram como doadores. O 
sobrinho dela, Felipe Alves, de 21 
anos, necessita de um transplante 
de medula óssea para sobreviver. 

na origem, evitando a judiciali-
zação indevida. Participaram dos 
eventos o presidente em exercício 
do TRF5, Cid Marconi, além dos 
desembargadores federais Edilson 
Nobre, Rubens Canuto e Leonar-
do Carvalho. 

bém poderão sugerir melhorias 
ao sistema. A pesquisa ficará no 
ar até o dia 8 de junho.

Por isso, ela pede que 
pessoas com idade entre 
18 e 55 anos procurem 
o Hemope para fazer o 
cadastro como doadores 

voluntários de medula óssea. O 
aumento do número de habilita-
dos para doar é fundamental na 
luta das famílias pelo transplantes, 
já que as chances de encontrar 
doadores entre parentes é de 
apenas 25% e, entre desconheci-
dos, as possibilidades são de 1 a 
cada 100 mil pessoas, em média.


