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ATA DA REUNIÃO DO COMITÉ PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE
DÓ TOCANTINS - CEMAS -TO, REALIZADA EM 02/03/2012

Aos treze dias do mês de abril de 2012, às lOh, na Justiça Federal, localizada na
Quadra 201 Norte, Conjunto 01. lotes 03 e 04, reuniram-se sob a coordenação do Dr.
Marcel.o Velasco Nascimento Albernaz, os seguintes membros do Comité: Dra.
Milene de Carvalho Henrique (JE), Dr. Victor Manoel Mariz (MPF), Dra.
Maria Roseli de Almeida Pery (MPE), Dr, Matheus Figueiredo Alves da Silva
(DPU), Dr. António de Freitas (Substituição Dr. Marlon - DPE), Dr. Joaquim
Marcelo Barbosa da Silva (AGU), Dr. Eito Quintino Borges (CRM), Dr.
Cristiniano José da Silva Jr. (SESAU), e Dr. Aristóteles Melo Braga (Unimed
Palmas), Josefa de Oliveira Machado (COSEMS), Manoel Moura da Silva
(servidor do MPE). Presente também o Secretário Estadual de Saúde Dr. Nicolau
Carvalho Esteves. O Dr, Victor Manoel Mariz se ausentou da reunião logo após a
manifestação do Secretário Estadual de Saúde, em razão de outros compromissos
profissionais. Na reunião houve as seguintes ocorrências relevantes e deliberações:
I - Alguns membros do Comité fizeram uma exposição sobre o CEMAS e sobre as
expectativas acerca da atuação da Comissão Técnica Auxiliar - CTA; II - A Dra.
Milene e outros membros expuseram os resultados da visita feita ao Rio de Janeiro,
expondo os principais pontos da experiência daquele Estado na utilização do Núcleo
de Assessoramento Técnico - NAT, inclusive no que tange à estrutura mínima para
seu adequado funcionamento; III - Abordou-se a importância da Comissão Técnica,
não só para subsidiar a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública, mas também como' instância de solução administrativa de
questões atinentes à área da Saúde Pública; IV -^Discutiu-se a necessidade de reforço
da estrutura física e de pessoas da CTA, preferencialmente com dedicação exclusiva
de seus membros, para viabilizar sua atuação adequada em todos os casos que lhe
forem apresentados, especialmente considerando a tendência de aumento desse tipo
de demanda, na medida em que a importância da atuação da CTA é difundida entre
magistrados, membros do MP e defensores públicos; V - Ressaltou-se a importância
de celebração de convénio entre o TJ/TO e a SESAU para estimular a utilização dos

nacos da CTA pelos magistrados tocantinenses; VI - O Secretário Estadual da
Saúde expôs sua trajetória académica e profissional, ressaltou que a saúde pública no
Tocantins^apresenta os mesmos tipos de deficiências j^gf^icadas em todo o País,



sendo)o 6° estado no rankirig do Ministério da Saúde, observou que o SUS está
evoluindo, expôs seus objetivos à frente da SESAU e sua disposição em apoiar o
CEMAS e a CTA; VII - O CEMAS deliberou unanimemente quanto à continuidade
do funcionamento da CTA na SESAU; VIII - O Secretário de Saúde se comprometeu
a, até a próxima reunião do CEMAS, adotar medidas concretas para disponibilizar
espaço físico e, no mínimo, l assessor jurídico. ,2 farmacêuticos, l nutricionista e l
assistente administrativo para atuarem com exclusividade na CTA, bem como,
quando necessário, disponibilizar médicQ para subsidiar as manifestações da
Comissão Técnica; IX - os representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público
e da Defensoria Pública se comprometeram a buscar formalmemte junto às chefias de
suas respectivas instituições apoio para estimular a prévia consulta à CTA nos casos
envolvendo a saúde pública; X — O representante do CRM se comprometeu a, na
próxima reunião do CEMAS, informar sobre a viabilidade de instalação de câmara
técnica para subsidiar magistrados, membros do MP e defensores públicos na análise
técnica de casos envolvendo a saúde suplementar; XI - O representante do CRM se
comprometeu a expedir recomendação legalmente fundamentada, a ser publicada no
portal do CRM e no jornal do CRM, acerca da obrigatoriedade da classe médica, no
que tange às demandas resultantes do atendimento ao paciente, notadamehte ao
preenchimento de atestados e demais formulários , prescrição de medicamentps,
exames e tratamentos, observar as resoluções do CFM e o Código de Ética Médica,
bem como a legislação sanitária; XII - Deliberou-se que o próximo evento a ser
realizado pelo CEMAS: l - continuará coordenado pela Dra. Roseli; 2 - a parte
atinente à estrutura material e logística, inclusive no que pertine a local, cerimonial e
parceria com TJ/TO e ESMAT, sei;á conduzida pelos juizes Marcelo Albernaz e
Milene; 3 - o evento será formatado como um fórum permanente, no qual serão
aprdvados enunciados a serem submetidos aos presentes; 4 - o evento será dividido
em três eixos: a) incorporação da tecnologia no SUS (Lei n. 12.401/2001); -b)
conceito de integralidade do SUS (Decreto n. 7.508/2011)^ c) importância da atuação
da Comissão Técnica Auxiliar - CTA como meio de fortalecimento da consolidação
do SUS; 5 - o'evento será realizado no dia 1° de junho de 2012; 6 -os magistrados,,
membros do MP e da defensoria pública que integram o CEMAS se comprometem a,
formalmente, fazerem gestão junto às suas chefias no sentido de convocarem os
respectivos membros, para participarem do fórum; 7 - ficou decidido que o evento
será realizado no auditório da Justiça Federal, comprometendo-se o Dr. Marcelo a
disponibilizar tal espaço para esse fim; XIII - O presidente da CTA noticiou sobre: l
- problemas recentes quanto ao meio de comunicação de recebimento e arquivamento
de mensagens com solicitações de autoridades (email); 2 - criação de um novo email
para envio das solicitações, o qual já consta da página do CEMAS; 3 -
disponibilidade de atuação da CTA em casos atinentes à saúde pública^ mesmo que
envolvam questões de competência da União e/ou dos municípios; 4 - necessidade de
estruturação da CTA quanto a local de funcionamento, material e pessoal, conforme
compromisso assumido nesta reunião pelo Secretário Estadual de Saúde; XIV - O
CEMAS deliberou, unanimemente, sobre a ausência de competência da CTA, para
realizar perícias judiciais, limitando-se essa Comissão a se manifestar tecnicamente,
sem necessidade de exame médico no interessado, acerca das q^ptões que lhe forem



apresentadas, por não ser essa a proposta do CNJ; XV - FÍCOLI designado o dia 18 de
maio de 2012, às 10-horas, no auditório da Justiça Federal do Tocantins, para a
realização da próxima reunião do CEMAS-T.O; XVI - Com a concordância do
Secretário Estadual da Saúde, deliberou-se acerca de sua indicação como membro do
CEMAS-TO, tendo sido determinado o envio de ofício ao CNJ para a formalização
dessa substituição do alto representante da SESAU. Não havendo mais nenhum
assunt(/]em p§}4A eu> Jefferson Franco Silva, lavrei a presente ata que será lida e
assinai vada por todos.
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