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CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
rR~CLAMAÇÃO ‘ 0008397-70.2015.4.01 .3100

RECLAMANTE JOADAN VITORIO PONTES NASCIMENTO
RECLAMADOS UNIÃO FEDERAL E OUTROS

‘..

TERMO DE AUDIÊNCIA

Às l6h3Omin do dia 05 de novembro de 2015, na Sala da Direção do Hospital da Çriança e do
Adolescente, presente a MM. Juíza’ Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da
Seção Judiciáriado Amapá Lívia Cristina Marques Peres comigo ao final, assinado, foi aberta a

• Audiência de Conciliação referente à reclamação acima identificada. Apregoadas as partes,
compareceram a partê reclamante, repres~ntada pelo Sr. Joaqím José dos Santos Nascimento, a
Defensoria Pública da União, representado pela Defensora Pública Federal Nathália Monte Carrilho
Alves da Silva, o Ministério Público ‘Federal, representado pelo Procurador da República Felipe de
Moura Palha e Silva, o Estado do Amapá, representado pela Procuradora de Estado Janaína da

“ Silva Abreti. Presentes, ainda, a Diretora do Hospital da Criança e do Adolescente - HCA Zoraima
da Costa Maramalde, o médico cirurgião pediátrico ~láudio Moacir de Albuquerque Cambraia e a
Coordenadora de Enfermagem do HCA -Bárbar~ Castro Pereira.,

• A~Diretora do HCA informou que há’ dois cirurgiões pediátricos no HCA que ate~.ndem todas as
unidades hospitalares do .,Estado; que ,houve aumento de oferta no ambulatório, aument~ndo
também.as demandas de cirurgia; que há uma demanda reprimida de 150 cirurgias eletivas; que há
urna única sala de centro cirúrgico; que, em caso de cirurgia de eniergência, a cirurgia eletiva deve
ser cancelada.

O Ministério Público Federal ponderou que, embora a demanda reprimida refira-se a casos de
cirurgia eletiva, um áno de espera não é razoável; que é necessário saber a capacidade médica de
acordo com a capacidade do centro cirúrgico; que vê’ com certo receio a proposta de mutirão; que o
ideal é que haja reorganização da estrutura para funcionamento regular; que há um gasto
descontrolado de recursos públicos; que a desorganização. causa um dõsperdício de serviço
público.

O Médico Cirurgião esclareceu que atende pacientes encaminhados por pediatras; que dianfe dos
examês realizados, a coordenadora de enfermagem administra a agenda das cirurgias; que em sua
agenda não há lista de espera, pois ele próprio gerencia os agendamentos; que opera nas
segundas, quartas e quintas; que h~ demanda reprimida no ambulatório; que a ordem de prioridade
das cirurgias é estabelecida de acordo com as urgências; que há poucos leitos cirúrgicos; que
realiza cirurgias tanto ‘eletivas quanto de urgência; que foi chefe do serviço duffinte 20 anos na
saúde do Estado; que, para realização de mutirão, há um plus para o médico; que nas segundas
feiras. .opéra cirurgias de urgência, mas que antes realizava aseletivas neste dia; que, em relação à
ética, não há nenhum óbice quanto à mudança de médico, de acordo com a escolha da família;
colocando-se à disposição para realização do procedimento no paciente.

A SESA, por sua vez, propôs o seguinte acordo: realização de atendimento ambulatorial no dia
10/11/2015 (terça-feira), pelo médico Cláudio Albuquerque Cambraia, momento em que o paciente
apresentará novos exames pré-operatários, já requisitadós nesta audiência, para posterior
realizaçãoda cirurgia no prazo de até 10 (dez) dias. ~.

CEJUC1SJ-AP: Rodovia,Norte Sul, s/n, Térreo, lnfraero li, Macapá-AP, telefone 3251 .5556, e-mali: conciIia.api~trt1.jus.br
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Instados a se manifestar, as demais pessoas presentes àceitaram o acordo próposto:

• Após, a MMa. Juíza proferiu à séguinte:

• SENTENÇA . . .

— . Ante~o exposto, com v~ta à prevenção de litígio, HOMOLOGO por sentença o
acordo firmado para que produza os éfeitos jurídicos e levais. .

Encerrada a audiêRcia, eu, (Ana Rifa de Cássia Pinheiro), Analista Judiciário: lavrei o
• pr~sente termo, o. qual segue assinado pela, MM. Juíza. Federal que presidiu a audiência. Na
oportunidade, certifico e dou fé que as demais pessoas nominadas nesta ata estiveram presentes
em aUdiência, sendo as partes intiniadas do teor da sentença. - / .

Juiza Feder .1 Livia Cristina Marques Peres
Coordenadora do Centró Judiciário de Cànóiliação CEJUC-SJ/AP

CEJUCISJ-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, lnfraero II, Macapá-AP, telefone 3251 .5556, e-rflall:concilia.ap@trtl.jus.br
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ATA DE•.REUNIÃO n° 10/2015

Aos 11 de novembro de 2015, no Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, presente a Juíza

Federal .Lívia Cristina Marques Peres, Coordenadora do Centr~ Judiciário de Condiliação,

comigo ao final assinado, foi aberta a reunião para Continuação da definição de diretrizes

relativas às demandas de saúde, especificamente quanto às cirurgias. Compareceram’ o

Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República Felipe de Moura Palha

e Silva, a Defensoria Pública da União, representada pela Defensora Pública Federal Camila

Cirne Torres,’ o Estado do Amapá, representado pelo Secretário de Estado do Plánejamento
Antônio Pinheiro Te/es Júnior, pela Procuradora do Estado Janaína da Silva Abreu, pela Chefe

da Coordenadoria de Assistêncià Hospitalar Hely Costa Góes e pela Chefe da Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica Carla Soeiro. Presentes, ainda, o Diretor do HCAL Paulo André Couto,’

a Administradora do HCAL Marluce da Silva Saies e os cirurgiões pediátricos Thiago Leal Lima e

Cláudio Cambraia. Iniciada a reunião,, informou o Secretário de Planejamento: que~ no mês de
outubro, foram retomados os repasses aos municípios. A Chefe da CAH esclarecèu que está

sendo providenciada a manutenção das UTI’s do HCAL. A Chefe da CAF informou, por sua vez,

que a cirurgia da Sra lracy Nunes Rodrigues não se realizou porque o anestésico necessário

estava fora da validade; todavia, na CAF havia a medicação dentro da validade. Esclareceu

támbém que, em compra emergencial realizada em fevereiro de 2015, foram adquiridos algtins

correlatos e medicamentos, dentre os quais os oncológicos; que foram incluídos nessa dispensa
aqueleê que estavam fora da ata de registro vigente e aqueles que, mesmo com preço registrado

em ata e realizado o empenho, os fornecedores não cumpriram sua obrigação de entregar. A

Juíza Coordenadora do CEJUC enfatizou que os acordos homologados no CEJUC têm que ser

eficazes; que, em relação aos acordos que dependem da entrega de medicamentos, se for

necessário, o .CEJUC ofiàiará aõ fornecedo,r para prestar informações quanto ao atraso/não’

‘entrega. A Chefe da CPL esclareceu que, ei~n relação à demanda do paciente oncolágico Jairo,
-o fornecedor entregou o medicamento somente na sexta-feira, dia 06/11.. A Procuradora do

Estado relatou que, hoje, foi realizada a cirurgia no menor Joadan Vitorio Pontes Nascimento: O

Ministério PÓblico Federal ponderou que, em relação às Atas de Reunião n° 01 e 02, não’

houve resposta ‘quanto aos compromissos assumidos; quanto aos empenhos, se há ata de

registro de compra vigente, e a empresa não efetua a entrega, isso não autoriza a cómpra

emergencial; questionou o porquê de a empresa conseguir entregar o medicamento via compra

CEJUCISJ-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, Infraero II, Macapá-AP, teldfone 3251.5556, e-malI: concilia.ap@trf1.jus.br
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emergencial, mas não cànseguir fazê-lo por pregão. Quanto às cirurgias no HCA, a Juíza

Coordenadora do CEJUC ressaltou a necessidade de~ organização da lista de espera por

cirurgias no HCA. O Dr. Cláudio Cambraia declarou que já utilizou a sisterí,ática de

agendamento de cirurgia, não diretamente, mas por meio de servidor. O Dr. Thiago, por sua vez,

esclareceu: que as cirurgias ambulatoriais são sempre extra numerários; que parou de agendar

as cirurgiaé, tarefa repassada à secretária do centro cirúrgico; que, por’alguns dias, a mesa

cirúrgica apresentou defeito; que opera na segunda, quarta e quinta; que, em 2014, operou, em

média, 35 crianças no Hospitál São Camilo; que, para as cirurgias urológicas complexas, são

necessários insumos cirúrgicos adequados; que se compromete em listá-los e informar à SESA,

para futura aquisiçáo; que solicitará à servidora do Centro Cirúrgico Ândrea (telefone

99138.7490) a reanálise’da lista de espera até o dia 23I11,sob o contrcle da Chefe da CAH;

que sugere, para solução do problema, a suspensão do atendimento ambulatorial no

mês de dezembro~ sendo’ retomado a partir de janeiro/2016. instados, a se manifestar,

MPF e DPU não se opuseram à sugestão apresentada. Feito contato com o Sr. Marcos

• ‘Boução (responsável pelo Departamento de Çontrple ‘dos procediméntos técnicos da SESA),

• este informou que as cirurgias urológicas entram no plano operativo ~do São Camilo como

procedimentos de. média complexidade, quando realizados naquela inátituição pelo Dr. Thiago.

Quanto ao credenciamento de clínicas para realizapão de exames, a Procuradora do Estado

informou que o processo foi finalizado, sendo encerrádo ‘ontem, dia ‘10, o contrato

emergencial cor~i a INNEURO. O MPF. r~afirmou,,a nécessidade de apresentação de tabela.

indicativa dos examei contemplados no credenciamento por clínica e aqueles para os quais não

houve interessado, bem como de controle da demanda.

.No momento, foram entregues ao MPF os seguintes processos administrativos:

304.13094812015 (02 volumes); 304.1398212015 (volume 1); 304.137318I2015;

304.62345120.15; 304.2977812015; Pasta 4: 2014/14526 (04 volumes); 304.123565i2014

(embora na caixa haja etiqueta de que consta o processo n° 304.50458/2014, este não se

encontra); Pasta 5: 304.12515212014; 304.123534/2014; 304.123195!2014;

304.12359712014; 304.12338412014; 304.12334012014; 304.12328912014 (embora na

caixa haia etiqueta de que constam os processos n° 2014/14526 e 304.50458/2014.

• ‘ estes não sé enc’ontram); 304.42111/2015 (Caixa azul - 03 volumes). •

L~JUGI3J-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, lnfraero II, MacapA-AP, telefoné325l,5556, e-mail: concflia.ap@trfl.jus.br
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Compareceram também o Diretor do HCAL Dr. Paulo ‘André e a Sra Marluce -

Administradora do HCAL,’ os quais informaram, que a cirurgia da Sra lraóy deixou de ser

realizada por falta de Prostigmine. Na oportunidade, a Chefe da CAH informou que o

referido medicamento ~erá entregue hoje à tarde. Diante da informação, o Diretor do HCAL

esclareceu que, chegandó o Prostigmine~ a cirurgia será realizada até a sexta-feira,’ dia

13111. -. ‘.

Encerrada areúnião, eu, (Marcylene Benedita •Gonçalves Ribeiro), Analista Judiciário, lavrei a
presente ata, a qual segue assinada pela Juízã Federal que presidiu a reunião, ficando
dispensada a assinatura dos demais presentes. ‘

Juíza Federal’L~via Cristina Marques Peres ‘

Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação d Seção Judiciária do Amapá.
CEJUC/SJ-AP .
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CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMAÇÃO 0008872-26.2015.4.01.3100
RECLAMANTE KEILA BRAGA DA COSTA
RECLAMADOS UNIAO FEDERAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

Às 16h do dia 16/10/2015, na sala de audiências da 3~ Vara/Juizado Especial Federal,
presente a MM. Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da Seção
Judiciária do Amapá Lívia Cristina Marques Peres comigo ao final assinado, foi aberta a
Audiência de Conciliação referente à reclamação acima identificada. Apregoadas as partes,
compareceram a parte reclamante, a Defensoria Pública da União, representada pela
Defensora Pública Federal Nathália Monte Carrilho Alves da Silva, a UNIÃO, representada
pelo Advogado da União Utan Lisboa Galdino e o Estado do Amapá, representado pela
Procuradora de Estado Janaína da Silva Abreu e pela Chefa da Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica Cana Soeiro.
Iniciada a audiência, declarou a parte reclamante: que possui receita médica para 90
comprimidos para tomar durante 03 meses, sendo renovada após o período, pois a
prescrição é de uso contínuo por 05 anos.
Após, esclareceu a representante da SESA: que o medicamento requerido pela
reclamante está disponível na CAF, sendo solicitada a entrega ahida_duiante_a_au~diência~”
Após, a MMa. Juíza a suspendeu a audiência no aguar,dó da entrega da medicação
requerida.
Retomada a audiência, foi efetivada a entrega de 90 comprimidos do medicamento
TAMOXIFENO.
Em seguida, a MMa. Juíza proferiu a seguinte

SENTENÇA

Ante o exposto, com vista à prevenção de litígio, HOMOLOGO por sentença o
acordo firmado para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Encerrada a audiência, eu, ______ (Marcylene Benedita Gonçalves Ribeiro),
Analista Judiciário, lavrei o presente termo, o qual segue assinado pela MM. Juíza Federal
que presidiu a audiência. Na oportunidade, certifico e dou fé que as demais pessoas
nominadas nesta ata estiveram presentes em audiência, sendo as partes intimadas do teor
do(a) despacho/decisão/sentença.

Juíza Federal Lívia Cristina Marques Peres
Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Amapá

CEJ UC/SJ-AP

4B456F01 DF0DB2E46269466A9DA392FE
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ATA DE REUNIÃO
Reclamação n° 0010226-86.2015.4.01.3100

Aos 08 de junho de 2016, na Sala Multiuso da Seção Judiciária do Amapá, presente a Juíza

Federal Lívia Cristina Marques Peres, Diretora do Foro e Coordenadora do Centro Judiciário

de Conciliação, comigo ao final assinado, foi aberta a reunião para continuação da definição de

diretrizes relativas às demandas de saúde, especificamente quanto à Cardiologia Pediátrica.

Compareceram a União, representada pelo Advogado da União Utan Lisboa Gaidino, o

Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República Tiago Cunha de

Almeida, a Defensoria Pública da União, representada pela Defensora Pública Federal Camila

Cirne Torres, o Estado do Amapá, representado pela Secretária de Estado da Saúde Renilda

Nascimento da Costa, pela Secretária Adjunta de Gestão em Saúde Teima Miranda, pelo

Secretário Adjunto de Assistência José Carlos Esteves Gondim, pela Procuradora do Estado

Janaína da Silva Abreu, pela Coordenadora da Coordenadoria de Assistência Hospitalar Heiy

Costa Góes, pelos servidores do DACR/SESA Gilmar M. Domingues e Marcos Tadeu Boução da

Silva, pela responsável pela CPL/SESA Maria izamar Alves. Presentes, ainda, os Médicos

Cardiologistas Ana Cristina Chucre, Cristiane Alves Carneiro, Mário Lúcio Guedes de Azevedo,

Marcus Roberto Lima de Carvalho e Maribel Smith Neves, bem como o Hospital São Camilo,

representado pelo Diretor Administrativo Alcedir Rigeili e o Conselho Estadual de Saúde,

representado pela presidente Sivaída de Nazaré Cunha. Registre-se também a participação do

Procurador da República Felipe de Moura Palha e Silva, via ligação de áudio e vídeo.

Iniciada a reunião, os médicos cardiologistas assim se manifestaram: solicitaram a troca do

transdutor LINEAR pelo transdutor sonda convexa C5-1 para aquisição do aparelho portátil

Ecocardiográfico CX 50. Solicitaram, também, a manutenção dos demais transdutores setoriais

S5-1 e S8-3. Em relação ao aparelho de ultrassonografia modelo M5, marca Mindray, este não

atende as necessidades da Cardiologia, por ser um aparelho voltado para o diagnóstico

ultrassonográfico e não cardiológico, desse modo, prejudicando a análise adequada e específica

para as patologias congênitas do coração. Esclareceram, também, que ainda não foi realizado

nenhum procedimento pelo convênio.

Ato seguinte, a Secretária de Estado da Saúde autorizou a substituição, conforme requerido

pelos médicos.

D2A831 9A08A42C299C4596F5DDD2A7D8
cEJUcISJ-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, lnfraero II, Macapá-AP, telefone 3251.5556, e-mau: concilia.ap@trfl.jus.br
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Após, a servidora Maria Izamar, responsável pela CPL/SESA, fez contato com o fornecedor

dos equipamentos, o qual informou que o prazo para entrega será de até 45 dias, manifestando-

se, ainda, que há possibilidade de desconto no valor.

O Procurador da República Felipe de Moura destacou alguns pontos: a) a prestação de

contas do Plano Operativo celebrado com o Hospital São Camilo vem sendo realizada apenas

pro forma; b) necessidade de justificativa para pagamento dos honorários médicos em dobro no

bojo do convênio celebrado com o Hospital São Camilo, considerando que o mesmo profissional

também exerce atribuições por meio de contrato administrativo celebrado com a SESA; c) valor

de aquisição das OPME’s; d) a fonte dos recursos que suportarão os custos decorrentes dos

serviços da cardiopatia congênita.

Após, os presentes pactuaram o seguinte:

1) A Secretária de Estado da Saúde requereu o prazo de 10 dias para finalizar todo o

processo para aquisição dos equipamentos previstos na Ata de Reunião de

28.03.2016;

2) A Procuradoria da UNIÃO contactará o DENASUS para, no prazo de 15 dias, aferir a

possibilidade de indicação de um servidor do órgão para fazer parte da comissão

de prestação de contas do Plano Operativo firmado com Hospital São Camilo;

3) A Procuradoria da UNIÃO informa que, uma vez encaminhados os documentos

relacionados ao convênio firmado quanto à cardiopatia congênita, o DENASUS

emitirá nota técnica no prazo de 15 dias, inclusive cotejando os valores de OPME’s

das cotações apresentadas pelo Hospital São Camilo com os preços constantes

em banco de dados públicos, como Compras Net, SIMPRO;

4) A Procuradora do Estado comprometeu-se em apresentar, no prazo de 05 dias, a

justificativa dos honorários médicos, discriminando o serviço a ser executado pelo

médico que realizará o procedimento no âmbito do Hospital São Camilo, apartando

das atribuições que lhe competem por conta do contrato administrativo que

mantém com o Estado do Amapá. Após o prazo, os procedimentos começarão a

ser executados;

5) A SESA apresentará justificativa quanto à fonte de recursos diretamente ao MPF.

D2A831 9A08A42C299C4596F5DDD2A7D8
CEJUCISJ-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, Infraero II, Macapá-AP, telefone 3251 .5556, e-mali: conciIia.ap~trt1.jus.br
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A Juíza Federal Coordenadora do CEJUC proferiu o seguinte DESPACHO:

Acompanhe o CEJUC todos os prazos pactuados acima.

Encerrada a reunião, eu, (Marcyiene Benedita Gonçalves Ribeiro), Analista Judiciário, lavrei a
presente ata, a qual segue assinada pela Juíza Federal que presidiu a reunião. Na oportunidade,
certifico e dou fé que as demais pessoas nominadas nesta ata estiveram presentes em
audiência, sendo dispensada sua assinatura.

Juíza Federal Lívia Cristina Marques Peres
Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Amapá

CEJUC/SJ-AP

D2A831 9A08A42C299C4596F50DD2A7D8
CEJUC!SJ-AP: Rodovia Norte Sul, s/n, Térreo, lnfraero II, Macapá-AP, telefone 3251 .5556, e-mau: concilia.ap@trtl.jus.br



~$U*TÇA

GENTRO JU~$Rn 05 GON~Ô2A~

ATA~~EuN1AO

Aos 24 de junho de 2016, na Sala de Au4éncÍas da ~t ~~$Fedéõal presente a Juiza Federal Livia
Cristina Marques Pares, Coordenad0l%~do Conofliação, comigq4ao final assinado,
foi aberta a reuhião para tratSr á só tq~dê~Pà~ XtS~&2O16DIRIHCAL
Compareceram a Uni*~, represenfêda Unl~á titan LisbptGaIdno~ o Ministério
Publico do Estado do Arnap& ra de Justiça Édnf Abreu~ o Estado do

Amafl, representado pela Nasciineht& da tosta. Presentes,
também, a Policia Federal, Nâddgo Ronei Saira dos Santos e
Dorival Renuci JúriiÓr~ a PolicIaS Joêrcío Magno Almeida dos Santos
e pelo Tenente-coronel Clétg*o Braga Sarbos~ ~ ~flc1a Civil, representada pela Delegada
Corregedora da Policia Civil Sandra Dantes e o Admhdktndor do HCAL Etlsandrn das Neves Reis

Iniciada a reunião, esclareceu o adliünlstrador 4~ 4IØAL’ que, no dia 16/O611$~ pela manhã, foi
comunicado acerca da suspensão das drutóias por falta Ø~energtã; que, apos as averiguações foi
detectado o furto da fiação elétrica e~ dos dlsjuntãá~.~pediu aos eletricistas Imediato orçamento do
material para compra e restabelecirnørit, das cirurgias; aJ t~atsrIsl furtado não tem grande valor de
mercado, que, pelas caracteristicas do furto, entende qui a intenção não foi a subtração em si
(sabotagem), que, até a momento1 náp foi feita perícia d$legado da Policia Federal ponderou a
necessidade de criação de um plano de segür;nça orgênica péra os hospitais, comprometendo4e,
inclusive, em prestar auxilio na elaboração o ~rüm~bae Justiça solareceu também a necessidade
de instalação de câmeras de seguran~ no fqt$nor dos hospltaj1 que o PRODAP é o ôrgão responsavel
pelo registro e monitoramento das infnf)na~%á, que é necd~rio~ também, selecIonar servidores de
confiança e do quadro efetivo peça comporem grq4s,dpiiegurança; 4ue sugere ainda, o recrutamento
de servidores que ja estão na inatívl4ade; que é precls~, têt*bém, de delegado para cuidar de assuntos
relacionados a crime contra o patrlmôhío ptibhca~ que e~páe~ tamPéØ~ que seja feita uma exposição de
motivos com todos os fatos que têm ocorrido No~$øAL e enq~mir~ftmento ao Ministério Publico do
Estado, para provIdências A Corregedora di~~Jpla Clvii Sêhê*,u que, a partir do ocorrido, serão
adotadas providências mais efetivas para a aptça~’W; 4que a dl~pr do KCAL tem que ter acesso direto
ao diretor da POLLTEC A Secretária de Esi~p 4a ~a4~e Itàormou que, apesar do registro de
ocorrência, a apuração da maioria 49s furtos não étffializadêt’

P’R~N~Ø5u1ni$ap~rnjusb~

~ :



~bDER JUD1G~ÁR~Ø
~JU8TIÇA FEDERAL

SEØAC~UDtC~ÁR1A D~ AMAPÁ
cENTRc~À~ø DE cøNO~LiAÇÂo

Ao fim, os presentes ØØctuarnm O ~e~u~nte~
1) Estabelecimento de for~d4arefa para ~apuraç~o dos latos;
2) Rotatividade me a’P~li~M$tar no NCAL~
3) Fornecimento de es~~ØlØ~ do plano d~ segurança orgâ~nca pela Poflola Federal~
4) Levantamento devres~p~sentados com perfil e rntere*$e para compor grupo de
segurança nas unida4Ø~~ospiaIar~
5) Reahzaç~o de nova od~quê4~3O dIas;
8) Levantamento e acp~i~nl~Lento pe~a Corregedoria da PolicIa Civil dos crimes referentes ao
patrimênio.püblico o tos nae unklØdes hosp1talarês~ avaílendo a indlcaç~o de delegado
destacado pera a saud#~

Encerrada a reunião, eu~, ~MwoyIene Benechta Gonçewes Ribew~ Analista Judiciáno, lavrei a presente
ata, a qua’ segue assina~pela Juíza Federal que presídtu a reonião, ficando chspensada a assinatura
dos demais presentes~.

Juiza Federal Wvia Crlstkia Marques Penes
Coordenadora do Oe~*o Judiciário de Conclkaçâo da Seção Jud~cIána do Amapa

OEJU~SJAP

CEi~J~ÂP ~d&4~N~tø ~iii~ Térreo 1nt~a~ro 1[~Mac~pa AP1~tone 325~ ~i~ø ~ rn~Ii çon~iiT~ii~



AO CRIO
Rua Francisco Calaça 1101300

Alvaro Weyne — 3521-1515
Ponto de Referência; Hospital Fernandes Tavara —Av. Francisco Sá

ENCAMINHAMENTO PARA
DR. WELLINGTON MOURA

Encaminho o(a) paciente ________________
para avaliação oncologica/tratamento.

Dias —2~ feira à 6~ feira
Horário — 8:OOhs ás 17:OOhs
Consultório 4

OBS; Levar todos os exames.



Passageiro

Azul~Viagens 7

•ADT - LACERDA/ORDILANDE

Número do bilhete

Localizador da Reserva

577 0005825877

B5RE4V

Passageiro ADT - VALENTE/MARCOS

Número do bilhete 577 0001836632

Localizador da Reserva 65RE4V

Chegada Origem Destino

~~AD 5229~O3)UL 08:32 O3JUL 12:32 MCP - Macapa Macapa IntI REC - Recife Guararapes

~AD 2552 O3JUL 13:12 O3JUL 14:35 REC - Recife Guararapes FOR - Fortaleza Pinto Martins

1

Lembretes para sua viagem - Outros avisos importantes
1. Comparecerpara o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento
de identificação original com fotografia.

A sua escolha é muito importante para nós!
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	Desjudicialização da saúde por meio da conciliação pré-processual - Amapá
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	UNIDADE: [SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ]
	Button2: 
	TÍTULO: DESJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
	ÀREA: JUDICIAL
	IDEALIZADORES: 1) SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ, ATRAVÉS DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO;2) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR MEIO DA PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO e3) DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO AMAPÁ.
	EMAILS: concilia.ap@trf1.jus.br - Centro Judiciário de Conciliação/SJAPprap-seac@mpf.mp.br - Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadãodpu.ap@dpu.gov.br - Defensoria Pública da União no Amapá
	CATEGORIA: [IDEIAS INOVADORAS]
	UNID_ENVOLVIDAS: Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Amapá - CEJUC/SJAPProcuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - PRDC/MPFDefensoria Pública da União - DPU/AP
	DATA-IMPLANTAÇÃO: 26/06/2015
	MOTIVAÇÃO DA BP OU BI: - Atuação isolada e descoordenada das instituições que compõem o tripé da justiça;- Demandas oriundas da ineficiência estatal X demandas por novas tecnologias;- Deslocamento de questões médicas para o âmbito jurídico;- Efeitos  das medidas judiciais coercitivas no orçamento público e nas regras que norteiam os contratos administrativos;- Falta de efetividade das decisões judiciais;- Demanda individual e quebra da isonomia;- Decisões judiciais: emoção X medicina baseada em evidência;- Limitação orçamentária e rápida evolução de novas tecnologias;- Aumento no número de ações judiciais.
	RESULTADO-ALCANÇADO: - Envolvimento de todos os interessados diretos ou indiretos;- Formalização de parcerias;- Estabelecimento de confiança mútua entre os partícipes;- Comunicação por meio célere;- Resolutividade das ações;- Apoio das autoridades máximas das administrações estadual e municipal;- Diversificação profissional;- Persistência e paciência.
	RESUMO: Padronizar os procedimentos relacionados ao atendimento e recebimento de demandas da sociedade civil que tenham por objeto os serviços de saúde, fomentando a via pré-processual para a solução dos conflitos que se apresentem.
	SubmitButton1: 
	DESC-SUMARIZADA: Apresentação da reclamação pré-processual perante quaisquer dos entes cooperados, para tentativa de solução, sem audiência, no âmbito interno de cada órgão, executada por servidores.Não obtida a solução, encaminhamento ao CEJUC, para designação de audiência de conciliação presidida pelo juiz conciliador e adoção de diligências para esclarecimentos (telefonemas, expedição de ofícios, etc.).Obtido acordo, este será homologado por sentença e a reclamação arquivadaEsgotada a via conciliatória, possibilita-se a conversão da reclamação em ação judicial, para processamento conforme rito cabível.Por meio da classe pré-processual, manejam-se demandas individuais e metaindividuais.
	LIC_APRENDIDAS: DIFICULDADES:- Comunicação truncada;- Resistência de alguns  integrantes da classe médica;- Falta de estrutura do CEJUC.LIÇÕES APRENDIDAS:- A solução dos conflitos da área da saúde depende de maior conhecimento da ciência médica, da situação individual de cada demandante e do alijamento das circunstâncias passíveis de escamotear interesses outros que não o resguardo dos direitos à saúde e à vida. 
	CRONOGRAMA_DURAÇÃO: Fevereiro a Maio/2015:- Levantamento de informações junto às varas da Seção Judiciária do Amapá;- Pesquisa de práticas aplicadas por outras instituições;- Contato individual com autoridades e pessoas ligadas de alguma forma ao tema;- Identificação de instituições voltadas à promoção de cidadania;- Reuniões com MPF e DPU para organização da prática, definição de procedimentos e desenvolvimento de sistema único de tramitação.Junho/2015 - Formalização de parceria - Assinatura de Termo de Cooperação entre JFAP, MPF e DPU.Julho/2015- Assinatura de Termo de Compromisso pelas autoridades máximas dos Poderes Executivos Estadual e Municipal.A prática vem sendo executada e tem duração permanente.
	RECURSO_MAT_FIS_PESSOAL: - Servidores da Justiça Federal (CEJUC e COJEF), do MPF e DPU;- Salas de audiências;- Computadores, impressoras e scanner
	REC_FINANCEIRO: Cada órgão participante arca com os respectivos custos operacionais decorrentes da prática.
	TEMPO_CONCEPÇÃO: 04 meses
	TEMPO_IMPLANTAÇÃO: 01 mês
	NA_UNIDADE: Sim, com servidores da COJEF, Varas Comuns e de Juizado.
	NO_TRF1: Sim
	NA_1REGIÃO: Sim, com alguns CEJUC's
	OUTRAS_REGIÕES: Sim
	NO_CJF_OU_CNJ: Não
	FORA_DA_JF: Sim, com o Tribunal de Justiça do Amapá e Ministério Público do Estado do Amapá.
	PARCERIAS: Além de MPF e DPU, também contribuem para a continuação da prática as Secretarias de Saúde e toda sua equipe técnica, médicos, enfermeiros, etc, bem como a Procuradoria da União no Amapá/AGU, através da prestação de informações específicas.
	RESULTADO_ALCANÇADOS: Em média, tem sido obtidos 70% de acordos. Também se observou a redução significativa do número de ações judiciais em trâmite nas varas federais.
	Quem_Utiliza: Não.
	MACRODESAFIOS: - Valorização da vida;- Garantia dos direitos de cidadania;- Restauração da dignidade do ser humano;- Assunção, pelo Judiciário, da responsabilidade social que lhe cabe;- Celeridade no atendimento das demandas de saúde;- Adoção de soluções consensuais  específicas para resolução dos conflitos na área da saúde.
	OBJETIVOS_ESTATEGICOS: - Evitar a judicialização da política pública de saúde;- Institucionalizar canal permanente de discussão (instituições públicas e  sociedade civil);- Fomentar a construção coletiva de soluções;- Estimular a adoção de medidas que melhorem a prestação do serviço;- Proporcionar tratamento digno, igualitário e humanizado ao usuário;- Aumentar o número de processos encerrados por meio da conciliação pré-processual.
	FOI_DIVULGADA: A prática recebeu Menção Honrosa na VI Edição do Prêmio Conciliar é Legal, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça/CNJ.
	ESTA_EM_USO: Sim.
	TÍTULOS_ANEXOS: 1 – Termo de Cooperação celebrado pela Justiça Federal, MPF e DPU, documento que marca o início dessa prática;2 – Termo de Compromisso assinado pelas autoridades máximas dos Poderes Executivos Estadual e Municipal, através do qual se comprometeram a fornecer informações e buscar a solução das demandas, entre outros;3 – Matéria publicada no site da Seção Judiciária do Amapá acerca do Termo de Compromisso;4 – Termo de audiência realizada nas dependências do Hospital da Criança e do Adolescente, referente à reclamação nº 0008397-70.2015.4.01.3100, na qual o paciente aguardava por uma cirurgia de hérnia inguinal há 09 meses. A demanda individual foi convertida em reclamação metaindividual;5 – Ata de reunião realizada na Secretaria de Estado da Saúde, sobre a demora na realização de cirurgias;6 – Termo de audiência referente à reclamação nº 0008872-26.2015.4.01.3100, cujo acordo foi cumprido na própria audiência com a entrega da medicação à paciente oncológica;7 – Termo de audiência realizado em 17 reclamações, cujos pacientes com câncer aguardavam por cirurgia. Foi celebrado acordo para a realização do procedimento obedecendo à ordem estabelecida em audiência pelos médicos oncológicos, conforme quadro clínico do paciente. Ressalte-se que a primeira reclamante foi submetida à cirurgia no dia seguinte à audiência, conforme comprova o registro cirúrgico encaminhado pelo hospital.8 – Ata de reunião na qual foram estabelecidas diretrizes para estruturar o atendimento e tratamento de crianças cardiopatas no próprio Estado;9 – Ata de reunião acerca da notícia de furto de fiação elétrica e disjuntores do interior do Hospital de Clínicas, fato que suspendeu a realização de algumas cirurgias. Representantes do Ministério Público, Polícia Federal, Militar e Civil, bem como da Secretaria de Saúde firmaram compromissos para a solução;10 – Termo de audiência e outros documentos referentes à reclamação nº 0006406-25.2016.4.01.3100, na qual a reclamante, paciente com câncer, aguardava, sem previsão, por vaga na cidade de Belém para iniciar a radioterapia. Em audiência realizada no dia 27/06/2016, foi constatado que, para o tratamento em Fortaleza, o agendamento é bem mais rápido; todavia, diferente de Belém, em Fortaleza não há casa de apoio conveniada com o Estado do Amapá para acolher os pacientes. Após algumas ligações telefônicas durante a audiência, foi mantido contato com uma ONG, cuja presidente concordou em acolher a paciente. Conforme bilhete aéreo, no dia 03/07/2016, a reclamante embarcou para a cidade de Fortaleza, para ali iniciar a radioterapia no dia seguinte.11 - Fotos da prática.12 - Tramita também no CEJUC a Reclamação Metaindividual nº 0010224-19.2015.4.01.3100, na qual se busca o abastecimento de medicamentos na rede pública de saúde, em especial medicamentos oncológicos. Nesse feito, o Estado realizou depósito judicial para garantir o pagamento aos fornecedores.


