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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br 

Tribunal de Justiça

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E O
ESTADO DO TOCANTINS, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
TOCANTINS.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF nº.
25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos Girassóis, s/nº, centro, em Palmas/TO, neste ato representado
por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, brasileiro,
portador do RG nº. 268.388 - SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.878.421-53, residente e
domiciliado nesta Capital, e do outro lado o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS, órgão integrante da Administração Pública
Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ sob o nº.  25.053.117/0001-64, sediada na Praça dos Girassóis,
s/n, Centro, CEP: 77.003-020, Palmas - TO, doravante denominada SES, neste ato representado pelo
Secretário da Saúde Dr. MARCOS ESNER MUSAFIR, brasileiro, portador do RG nº. 3.332.129 – IFF/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o nº. 425.415.577-87, RESOLVEM entre si celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, doravante Termo de Cooperação, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93,
mediante as cláusulas e condições a seguir:

                              CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a cooperação mútua para viabilizar a continuação do
funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico – NAT-Jus para disponibilizar subsídios técnicos aos
Magistrados Tocantinenses nas demandas de saúde pública que tenham por finalidade ações e serviços
ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS no sentido de aprimorar os conhecimentos técnicos dos
Magistrados, e, dessa forma, dar mais segurança na tomada de decisões, por intermédio de intercâmbio de
informações institucionais.
1.1.1. O NAT Estadual passa a ser chamado doravante de NAT- Jus Estadual -TO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. Os serviços consistem na emissão de Notas Técnicas segundo avaliação dos profissionais e técnicos
disponibilizados ao NAT- Jus, em atenção às solicitações dos Magistrados, por meio do Sistema e-Proc, ou
via plataforma do CNJ, projeto e-natjus.
2.1.1. As Notas Técnicas serão emitidas de forma individualizadas e aplicadas a cada caso concreto,
podendo ser das seguintes espécies:

a) Notas Técnicas Rápidas para os casos que não sejam necessário levantamento bibliográfico co
mplexo, mas que exigem informações sobre a política pública de forma precisa;

b) Notas Técnicas Completas com abrangência relativa aos pedidos que envolvam casos que exija
m estudos de revisão bibliográfica profunda, pesquisa em base de dados científicos e técnicos em s
aúde, bem como a análise mais acurada de todo o contexto;
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c) Notas Técnicas Pré-Processual para os pedidos solicitados via e-mail junto ao NAT- Jus, pelo M
inistério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e da União, antes de propor ação sobre o
tema com objetivo de resolutividade evitando demandas judiciais.

             CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES:
3.1. Responder as solicitações formuladas pelos Magistrados, por meio eletrônico (e-Proc), ou pela
plataforma e-natjus/CNJ no formato de Nota Técnica a serem elaboradas com base no caso concreto que
consiste nas seguintes informações basilares:

a) Análise e apontamentos de falhas e não conformidades nos pedidos voltados às demandas de sa
úde, observando a forma de acesso e a linha terapêutica padronizada pelo SUS para patologia corr
espondente à Classificação Internacional de Doença - CID do paciente, conforme preconizado nas
Políticas Públicas, dentre eles: medicamentos, insumos, consultas, exames diagnósticos, cirurgias,
tratamento médico fora do domicílio, internações em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, leites e
fórmulas nutricionais;

b) Análise pontual sobre a prescrição e laudo médico que subsidiou o pedido conforme preconiza
à Política Pública do SUS, indicando os pré-requisitos para o acesso à assistência a saúde preconiz
ada pelo sistema;

c)Pesquisa de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

d) Análise sobre a incorporação ou não pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de T
ecnologia no SUS do pedido posto;

e) Análise técnica sobre os estudos de evidências científicas relativas à tecnologia solicitada utiliz
ando base de dados de literatura reconhecida e confiável;

d) Classificar de acordo com as normativas e lei  procedimentos de urgências, emergências e eletiv
os.

       CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES:
4.1. Para a consecução do objeto deste Termo de Cooperação Técnica, compete:
4.1.1. Conjuntamente aos Partícipes:

a) Indicar representantes para acompanhar a evolução e desenvolvimento dos objetivos e atividade
s do NAT- Jus. No âmbito do Judiciário caberá a (o) Coordenador (a) do Comitê Estadual ou por q
uem indicar, e  no âmbito da SES  ao Secretário de Saúde ou por quem ele indicar..

b) Prestar informações recíprocas adotadas quando solicitadas a respeito da matéria e objeto desse
Termo de Cooperação, quando necessário;

c) Estimular fornecimento de ferramentas ao NAT - Jus para resolutividade das questões que envol
vem direito à saúde na fase pré-processual e processual;

d) Fiscalizar a fiel observância das disposições pactuadas;

e) Dar ampla divulgação do presente Termo de Cooperação nos meios de comunicação a disposiçã
o de cada órgão signatário;

f) Promoverem curso de capacitação aos servidores a cada 06 (seis) meses, juntos ou separados, co
nforme acordo entre os Partícipes entabulados em cada semestre;

g) Exigir, trimestralmente, o levantamento estatístico das consultas formuladas ao NAT- Jus as qua
is serão encaminhadas ao Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado d
o Tocantins - CEMAS, para o (a) Coordenador (a) do Comitê e a Secretaria de Estado da Saúde;



15/02/2018 :: SEI / TJ-TO - 1853778 - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ::

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000001363780&infra… 3/5

h) Emitir portaria conjunta sobre formato das Notas Técnicas e demais detalhes que entenderem n
ecessário para o exercício da finalidade do NAT - Jus.

i) A (o) Coordenador (a) do CEMAS exercerá a Coordenação Geral do NAT- Jus.

4.2. À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES:
4.2.1. Disponibilizar servidores das áreas da saúde, jurídica e administrativa, para compor a equipe do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT- Jus, podendo ser incrementado outras disposições de acordo com as
necessidades do NAT- Jus, as quais serão comprovadas por meio de relatórios estatísticos.
4.2.2. A equipe deverá ser composta por:

a) 1 (um) gestor em saúde pública, 1 (um) bacharel em direito, 4 (quatro) enfermeiros que tenham
conhecimento em política pública, 1 (um) assistente social, 4 (quatro) assistente(s) administrativo
(s) 1 (um) nutricionista, 4 (quatro) farmacêuticos, 1 médico (a) que atuem de forma exclusiva e pr
esencialmente no NAT- Jus durante o horário de funcionamento do Poder Judiciário;

b) Disponibilizar, sempre que necessários psicólogos e médicos especialistas para auxiliarem o NA
T- Jus na elaboração das Notas Técnicas, de caráter complexo devendo indicar as especialidades q
ue ofertarão consultas aos embasamentos do NAT - Jus, dado a complexidade das especialidades;

c) Disponibilizar meio ágil, regular para interlocução e informações que devam ser prestadas pela
SES, através de Superintendências Diretorias, Superintendências da SES e Diretorias dos Hospitai
s Públicos do Estado;

d) O(A) servidor(a) disponibilizado(a) pela SES deverá ter o mínimo de conhecimento em política
s públicas e evidências científicas, o(a) qual deverá ser atestado(a) pelo Secretário de Saúde ou por
quem ele indicar;

e) Providenciar a substituição do(s) servidor(es) removidos, com obrigação de capacitação do(s) s
ubstituto(s) para o desenvolvimento das atividades a eles inerentes no NAT-Jus;

f) Arcar com o ônus remuneratório/indenizatório e demais encargos sociais dos servidores disponi
bilizados, sem prejuízos de suas progressões/promoções.

4.2.3. Disponibilizar 3 (três) médicos com carga horária de 40 (quarenta) horas para emissão de Notas
Técnicas e/ou  eventuais consultas formuladas pela equipe do NAT- Jus em sistema de plantão e/ou de
rodízio.
4.3. AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS - TJTO:

a) Estimular a interlocução com os Defensores Públicos e membros do Ministério Público para co
nsultarem o NAT- Jus na fase pré-processual atinente aos pedidos relativos a ações e serviços de sa
úde pública com objetivo de evitar e/ou racionalizar a judicialização;

b) Promover, isoladamente ou em conjunto com outras instituições, no mínimo uma vez por ano, e
vento científico destinado capacitação dos Magistrados, versando sobre temas relacionados à judic
ialização da Saúde Pública;

c) Criar ferramentas dentro do e-Proc para levantamento, acompanhamento da utilização, efetivida
de do NAT- Jus, por meio de relatórios analíticos;

d) Expedir relatórios por unidade jurisdicional das novas ações ajuizadas contra o Poder Público n
a Justiça Estadual, bem como as ações em andamentos que tenham por objeto o fornecimento de a
ções e serviços de saúde do SUS, individualizando quando existir a Nota Técnica do NAT - Jus;

e) Disponibilizar o espaço físico, bens móveis, equipamentos de informática e demais instrumento
s necessários ao adequado funcionamento do NAT-Jus;
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f) Criar no Sistema e-Proc o órgão denominado NAT- Jus para movimentação processual e estatísti
ca;

g) Disponibilizar no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a unidade NAT- Jus, bem como, sua
s respectivas subunidades;

h) Regulamentar os horários de funcionamento do NAT- Jus, nos dias úteis, feriados, recesso foren
se e plantão judiciário;

i) Disponibilizar 1 (um) servidor ou assessor jurídico do quadro de pessoal efetivo para coordenar
o NAT- Jus;

j) Autorizar o pagamento de auxílio alimentação, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Estadual
nº. 2.409/2010, aos servidores já disponibilizados, a partir da publicação do presente ajuste, bem a
ssim, aos servidores ulteriores, a partir da entrada em exercício na equipe do NAT- Jus;

k)  Tribunal de Justiça poderá optar por aderir ao e-natjus, plataforma de bancos de dados do CNJ,
após, ouvir o Comitê Estadual de Saúde - CEMAS, ficando a cargo do (a) Coordenador (a) aprese
ntar junto ao Comitê o projeto de implantação e critérios de acesso a serem adotados para o uso do
e-natjus, associando às práticas já utilizadas pelo NAT-Jus.

    CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

5.1. Para execução do presente Termo, não haverá transferência de recursos de qualquer espécie ou
modalidade entre os partícipes. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado correrão
por conta dos recursos consignados nos orçamentos próprios, conforme obrigações pactuadas.

CLÁUSULA SEXTA – DOS BENS PERMANENTES E REMANESCENTES:
6.1. Os bens móveis fornecidos por cada um dos partícipes para a execução do presente Termo
permanecerão como parte integrante das suas respectivas propriedades.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DOS ADITIVOS:
7.1. O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de
sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:
8.1. A SES e o TJTO, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciarão a publicação deste Termo, em extrato,
respectivamente, no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do
Tocantins.

               CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:
9.1. Caberá a (o) Coordenador (a) do Comitê de Saúde - CEMAS, supervisionar, fiscalizar a execução e
finalidade deste Termo devendo denunciar formalmente ao TJTO o desvio de finalidade ou
inconsistências.
9.2. A SES providenciará, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao  de sua assinatura, o
encaminhamento de cópia deste instrumento ao Tribunal de Contas do Estado e à Coordenadoria de
Contabilidade Analítica da Secretaria partícipe.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS:
10.1. No decorrer da vigência desse Termo de Cooperação, os casos omissos às controvérsias entre a SES
e o TJTO relativos à interpretação ou aplicação deste Termo em que não consigam resolver, os partícipes
diligenciarão para solucioná-las pela negociação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU DENÚNCIA:
11.1. Os partícipes podem rescindir ou denunciar este Termo, a qualquer tempo, no caso de infringência
das cláusulas e condições nele estipuladas, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, ou ainda, em face da superveniência de impedimento legal que o torne inexequível. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
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12.1. Os partícipes elegem o foro da Comarca de Palmas, capital do Estado do Tocantins, para dirimir todo
e qualquer litígio decorrente da execução deste Termo, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo, por meio de assinatura eletrônica,
utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Esner Musafir, Usuário Externo, em 15/02/2018,
às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 1853778 e o código CRC 00FEF567.
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