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serviço plaNtão médico

direiTo à vidA
procedimenTo: além de cirurgias, o plantão médico também assessora magistrados em processos que envolvem a regulação de pacientes e a liberação de medicamentos   

sxc.hu

O
s magistrados baianos são os pionei-
ros no Brasil a contar com assessoria 
de plantão médico 24 horas por dia. 
O serviço é decisivo nos momentos 

em que os magistrados precisam julgar a con-
cessão ou não de liminares relacionadas ao uso 
de planos de saúde pública e suplementar.

A decisão do magistrado pode representar a 
vida ou a morte de um paciente. Quanto mais 
rápido o juiz tiver disponíveis as informações, 
mais chances de praticar a justiça e, assim, per-
mitir, em casos extremos, o bem maior, que é o 
direito de viver.

Por conta deste pioneirismo, o Plantão Médi-
co do Tribunal de Justiça já virou referência. “A 

incorporação tecnológica crescente no setor 
saúde vem estimulando esta parceria com a 
Justiça visando prestar o melhor serviço”, dis-
se a coordenadora, médica Jamile Ferraz.

Apesar de toda a organização no Estado da 
Bahia, reconhecida nacionalmente, o Plantão 
Médico é recente. Foi oficializado pelo Decreto 
Judiciário no 287, de 14 de fevereiro de 2012, 
atendendo à Recomendação no 31, do Conselho 
Nacional de Justiça, de 30 de março de 2010.

Segundo a doutora Jamile Ferraz, o trabalho 
consiste em adotar medidas, por parte do Tri-
bunal, para apoiar os magistrados e demais 
servidores com informações especializadas de 
saúde pública e suplementar.

Funciona assim: o juiz recebe o pedido de liminar 
e aciona o serviço que está disponível  24 horas 
por dia, 7 dias por semana, sem folgas, nem fe-
riados. Basta ligar para os telefones (71) 8175-
6165,  8224-0443 ou 9225-0095. Tem o e-mail 
plantaomedico@tjba.jus.br.

Como  a mulher vem ocupando mais espaço no 
mercado profissional, o Plantão Médico é forma-
do por doutoras. São médicas com experiência 
profissional e formação comprovadas, há mais 
de 5 anos, em auditoria médica e perícia médica.

Além de Jamile Ferraz, trabalham também as 
médicas auditoras peritas doutoras Ana Virginia 
Cavalcanti e Carla Sartori. Além do empenho evi-
denciado nos plantões, as médicas se mostram 
disponíveis para esclarecimentos e orientações, 
entendendo que a saúde não pode esperar.

Os números acompanham a qualidade do serviço 
prestado. Entre 2011 e 2012, o Plantão Médico 

do TJBA respondeu a 1.441 solicitações de es-
clarecimento sobre liminares de saúde. Em 2013 
foram 1.458 atendimentos e, em 2014, a média 
tem se mantido entre 10 e 15 processos diários, 
que são respondidos no mesmo dia.   

Entre os temas frequentes, o atendimento domi-
ciliar, também chamado “home care”, é o desta-
que, está entre os mais polêmicos.

Outros pedidos frequentes correspondem a 
transferência de unidade e hospitalar, além de 
atualização de informações sobre medicamen-
tos de material de alto custo, e até procedimen-
tos estéticos, em casos específicos.

O sucesso nacional do Plantão Médico se ex-
plica ainda pelos princípios e valores que de-
fende, e seus pressupostos com base na rea-
lidade dos recursos econômico-financeiros do 
país, das instituições e dos clientes dos planos. 

A saúde é pensada pelas médicas do Plantão 
como um direito de todos, embora tenha preço 
e custo para ser viabilizada, daí a importância da 
gestão de pessoal, medicamentos e administra-
ção do serviço de um modo geral. 

Com olhar republicano, bem ajustado aos obje-
tivos da Justiça Cidadã, que se quer desenvol-
ver no tribunal baiano, as médicas defendem a 
inclusão social e o acesso ao tratamento ade-
quado por parte dos gestores do setor de saú-
de suplementar e de saúde pública. 

Apesar da importância do lucro e da geração de 
recursos, considerados estratégicos em uma so-
ciedade de consumo como a brasileira, o pensa-
mento das médicas é unânime em considerar a 
saúde um “bem humano” que precisa ser defen-
dido sempre em primeiro lugar. 

O exemplo de dedicação da equipe do Plantão 
Médico para assessoramento de magistrados 
do TJBA é como uma aula prática constante, 
capaz de ilustrar pelo cotidiano profissional, o di-
reito de cidadania em cada caso avaliado, com 
base na legislação vigente e nas evidências mé-
dicas aceitas pela comunidade científica.
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você viu? fórum dA copA
espAnhA com forçA
A comunidade de origem espanhola na Bahia 
prepara-se para apoiar a seleção campeã 
do mundo em Salvador, contra a Holanda. 
O Poder Judiciário está preparada para dar 
todo atendimento aos visitantes e também 
aos baianos descendentes dos habitantes 
da Galícia que escolheram Salvador para 
morar durante a Guerra Civil Espanhola, nos 
anos 1930.

BósniA X irÃ
Embora pareça uma partida de pouca signi-
ficância, levando-se em conta a falta de tra-
dição de Bósnia e Irã, o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia está dando total atenção 
ao confronto, uma vez que os visitantes dos 
dois países podem ter alguma dificuldade de 
adaptação cultural, e com isso, precisam de 
atenção no sentido do acolhimento à legisla-
ção brasileira.

rAcismo nA mirA
O caso de racismo contra o lateral baiano Da-
niel Alves (foto), que ganhou as manchetes 
mundiais, aumentou de importância na pauta 
de preocupações dos magistrados envolvi-
dos na preparação para a Copa do Mundo. 
Os casos de etnocentrismo, ou seja, privilé-
gio para uma determinada cultural ou etnia, 
não são permitidos pelas leis brasileiras.

ascom tJBa

JusTiçA mAis ágil com cApAciTAçÃo 
pArA o pJe e Ações nos JuizAdos

Prossegue até 19 de maio, em 11 varas da 
Fazenda Pública de Salvador, o treinamen-
to para a implantação do Processo Judicial 
Eletrônico, o PJe. Os prazos e atendimen-
tos nas unidades foram suspensos a partir 
do dia 5 de maio, quando foi iniciada a ati-
vidade na 2ª Vara da Fazenda Pública. Nos 
Juizados Especiais, a partir de 1º de junho, 
a impetração de mandados de segurança e 
habeas corpus, junto às Turmas Recursais 
será realizada, exclusivamente, por meio ele-
trônico pelo sistema Projudi.

culTurA dA conciliAçÃo
AvAnçA com TreinAmenTo

A implantação da cultura de conciliação segue 
em curso com a capacitação da segunda turma 
em mediação judicial (foto), promovida pelo Bal-
cão de Justiça e Cidadania. Participam do trei-
namento servidores do Poder Judiciário, profes-
sores universitários e advogados voluntários das 
unidades do Balcão. O curso, que começou na 
segunda-feira (5) e segue até sexta (9), na sede 
do Tribunal de Justiça da Bahia, tem carga horá-
ria de 40 horas. Pautada pelas normas de me-
diação judicial do CNJ, a capacitação aborda 
questões teóricas e práticas da resolução de 
conflitos, por meio da autocomposição.
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muTirÃo cArcerário chegA à úlTimA 
semAnA com inspeções no inTerior

O Mutirão Carcerário prossegue com inspe-
ções aos presídios de Feira de Santana e de 
Serrinha no dia 8, e no Conjunto Penal Femini-
no de Salvador, no dia 9. Na semana de 12 a 
16 de maio, a última das atividades, estão pro-
gramadas visitas aos presídios de Jequié, Vitó-
ria da Conquista, Teixeira de Freitas, Eunápolis, 
Itabuna e Valença. Em Salvador, no Tribunal de 
Justiça, continuam os trabalhos de análise pro-
cessual de feitos com presos provisórios. Os 
trabalhos são coordenados pelo juiz Anderson 
Souza Bastos, presidente do Grupo de Monito-
ramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e pelo juiz Edmar Fernando Mendonça, desig-
nado pelo Conselho Nacional de Justiça.
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AudiênciAs moBilizAm vArAs 
dA infânciA e dA JuvenTude

Terminam no próximo dia 10 as audiências 
concentradas nas varas da Infância e da 
Juventude do estado. Os juízes estão rea-
valiando as medidas de proteção e acolhi-
mento, que são provisórias. Participam dos 
trabalhos uma equipe interdisciplinar, com-
posta por psicólogos, assistentes sociais, 
defensores públicos e promotores, além dos 
juízes e servidores das unidades. Também 
foram convocados representantes dos Con-
selhos Tutelares e das secretarias municipais 
de Assistência Social, de Saúde, de Educa-
ção, de Trabalho e Emprego e de Habitação.

fTc visiTA sede do TriBunAl

Estudantes de Direito da Faculdade de Tec-
nologia e Ciências visitaram hoje (8), a sede 
do Tribunal de Justiça, dentro do Projeto Co-
nhecendo o Judiciário, que leva aos estudan-

tes um conhecimento prático do Judiciário. 
O grupo, de 25 alunos, esteve na terça-feira 
(6) no Fórum Ruy Barbosa, onde assistiram a 
palestra com a juíza Ana Kerena Nobre. Na 
ocasião, visitaram as instalações do fórum, 
especialmente a Cripta de Ruy Barbosa. 




