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Grupo de trabalho Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no 
Estado do Tocantins – CEMAS-TO – Criado pela Resolução nº 
106 do CNJ. 

Local Sala de Reunião da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense – ESMAT 

Coordenadora Milene de Carvalho Henrique  milenecarvalho@uol.com.br 

 
ATA DA REUNIÃO DO CEMAS 

13 DE AGOSTO DE 2019 
ABERTURA: 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 09h da manhã, Sala de Reunião da Escola 

Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, na Comarca de Palmas, aberta a reunião, 

sendo Coordenada pelo Juiz da Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas - 

TJTO, Dr. Gil de Araújo Corrêa, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e 

convidados.  

Dando início a reunião, o Coordenador apresentou os novos membros substitutos dos 

titulares do CEMAS: Dr. Thiago Ribeiro Franco Vilela, em substituição à Dra. Maria Roseli de 

Almeida Pery que aposentou pelo Ministério Público, mas continua atuante do Comitê como 

representante da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde - AMPASA. 

Informou aos presentes sobre o “Fórum: Judicialização da Saúde”, que o CEMAS-TO, em 
parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT e com o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, realizará no próximo dia 6 de setembro de 2019, conforme 
programação apresentada, e solicitou, ainda, ampla divulgação por todos os membros. 

Programação: PROGRAMAÇÃO SEGUE ANEXA. 

Dia 05 de setembro de 2019:  

 Na sala da ESMAT, reunião entre os membros do CEMAS-TO com o Conselheiro do 

CNJ, Arnaldo Hossepian, oportunidade em que todos os presentes confirmaram 

suas presenças. 

Dia 06 de setembro de 2019:  

No Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, das 08h30m às 18h, palestras 

com pessoas renomadas nacionalmente com conhecimento de Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

mailto:milenecarvalho@uol.com.br
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OCORRÊNCIAS: 

 

1. SEMUS-PALMAS: 

1.1. Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do 
cumprimento da jornada de trabalho convertida em plantões dos 

médicos que trabalham no Município.  

DELIBERAÇÃO: Dr. Alex Rodrigues, informou estar em substituição ao Dr. 
Frederico Frederique Silvério, e que apresentará as informações solicitadas 
na próxima reunião. 

2. SES 

DIRETORIA DO HGP: 

PLANO DE AÇÃO: 

2.1. O Diretor do HGP junto com a SES informarão se o projeto de curso para 

os médicos intensivistas do HGP para melhorar o atendimento do plantão e da 
UTI foi adiante; informar quais as providências tomadas para que o projeto fosse 
colocado em prática e informar o resultado com apresentação de estatísticas. 

Caso não tenha dado continuidade do projeto, informar o motivo em reunião, 
uma vez que faz parte do plano de ação.  

DISCUSSÃO: Dr. Leonardo, Diretor do HGP, informou que o curso iniciou com 49 
(quarenta e nove) inscritos, no entanto, houve desistência de alguns participantes, em 
razão de que alguns pediram exoneração, devido à carga horária proposta e respectiva 
remuneração decorrente, por esse motivo o curso foi paralisado. 
A Dra. Carolina Augusta, questionou se houve substituição aos servidores exonerados 
(intensivistas).  
Dr. Leonardo informou que com a atual carga horária há dificuldade de novas 
contratações. 
DELIBERAÇÃO: Na próxima reunião, o Diretor do HGP deverá informar quantos 
médicos intensivistas faltam para completar o plantão e voltar a quantidade antes da 
exoneração. A Secretaria deverá informar as providências tomadas para a contratação. 
 

2.2. Informar se o HGP dará continuidade ao projeto Lean nas Emergências, 
uma vez que participou do ciclo 0 e ciclo 1 e 2. Caso negativo, motivar. Ainda, se 

o HGP está entre os 20 (vinte) hospitais que irão compor o 3º ciclo. Em caso 
negativo, motivar. 

DISCUSSÃO: Dr. Leonardo, Diretor do HGP, informou que o hospital continuará o 
Projeto Lean, e que promoverá a regulação da porta de entrada da urgência e 
emergência para a melhoria no sistema de internação e ocupação dos leitos. Prestou 
esclarecimentos sobre o fluxo de entrada dos pacientes vindos de outros municípios. 
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DELIBERAÇÃO: Na próxima reunião, a Direção do HGP deverá apresentar o estágio da 
implantação do projeto Lean e o resultado da regulação da porta de entrada de urgência 
do HGP. 

2.3. O Diretor deverá informar ou entregar quais são os tipos de cirurgias plásticas 
foram realizadas no HGP durante o ano de 2018.  

DISCUSSÃO: Dr. Leonardo, Diretor do HGP, informou sobre a realização de cirurgias 
bariátricas em pacientes eletivos. Questionado sobre o número de pacientes em lista de 
espera, informou ter 110 (cento e dez) pacientes, sendo a espera mais antiga datada de 
2013. No entanto, destacou que só têm sido realizadas cirurgias em pacientes eletivos. 
Dr. Gil questionou sobre a demora no atendimento no caso específico de uma paciente 

que está aguardando desde 2013. Solicitou informações sobre a demora nos casos de 
pacientes que aguardam implante mamário após cirurgia de retirada de mama.  
Dr. Leonardo informou que trouxe a lista de espera com informações. 
 
DELIBERAÇÃO: No prazo de 10 (dez) dias, a Direção do HGP deverá prestar 
esclarecimentos sobre a paciente que aguarda a cirurgia desde 2013 e encaminhar ao 
CEMAS a lista de espera de cirurgia plástica. 
 
2.4. Plano de ação para as cirurgias ortopédicas em Palmas:  

DISCUSSÃO: Dr. Gil questionou sobre o plano de ação.  
Dr. Leonardo, Diretor do HGP, informou que os equipamentos faltantes já se 
encontram no hospital. Destacou a realização de 16 (dezesseis) cirurgias ortopédicas em 
12 horas, com a meta de atingir 110 pacientes no mês. A Dra. Carolina, MPU, 
questionou sobre a fila de espera, oportunidade que foi informado sobre a existência de 
129 pessoas aguardando a cirurgia.  
Dr. Gil destacou a importância que o hospital tem dado a esta área, e solicitou que 
fosse dada a mesma atenção a outras áreas de especialidade médica. Questionou ainda 
se os pacientes de outros municípios estão recebendo a devida atenção. Foi informado 
que o HGP recebe apenas pacientes de alta complexidade.  
Dr. Roberto Sampaio, Presidente do COSEMS-TO, ponderou sobre a necessidade de 
comunicação entre o Estado e o Município, antes do agendamento da cirurgia, a fim de 
providenciar a atualização de exames pré-operatórios.  
 
DELIBERAÇÃO: No prazo de 10 (dez) dias, deverá ser remetido para o CEMAS-TO, 
uma lista unificada (HGP e SESAU) de pacientes que aguardam cirurgias eletivas e 
pacientes aguardando cirurgia e que estão em internação. 
A Direção do HGP e a Diretoria de Regulação deverão apresentar perspectivas, no prazo 
de 30 dias, da rotatividade da lista de espera para cirurgia ortopédica. Além de 

informar o número de cirurgias eletivas pendentes de realização. Apresentar proposta 
de uma rotatividade entre pacientes internados com aqueles que estão aguardando 
cirurgia eletiva. Vencido o prazo, encaminhar para o CEMAS-TO. 

2.5. Abriu-se discussão sobre as cirurgias ginecológicas:  

DISCUSSÃO: Dr. Leonardo foi questionado sobre os profissionais da área ginecológica, 
oportunidade em que informou ter 04 (quatro) profissionais distribuídos entre: 
ambulatório, pós-operatório e cirurgia. Foi questionado sobre a possibilidade de 
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aumentar o quadro de profissionais a fim de atender a lista de espera de cirurgias 
eletivas. 
Dr. Gil questionou se os 04(quatro) profissionais realizam cirurgia eletivas dentro da 
carga horária normal.  
Dr. Leonardo informou que nesta área os profissionais atuam com agendamento e 
atendimento dentro da carga horária de trabalho. 
Dr. Gil solicitou informação sobre a efetividade da rotatividade das cirurgias 
ginecológicas eletivas/internação que deverá ser apresentada na próxima reunião, 
junto com a lista de espera de todas as especialidades, para certificar se houve 
evolução das listas do HGP. 
 

DELIBERAÇÃO: A Direção do HGP e a Diretoria de Regulação deverão apresentar sobre 
a efetividade da rotatividade das cirurgias ginecológicas eletivas/internação que 
deverá ser apresentada na próxima reunião, junto com a lista de espera de todas as 
especialidades, para certificar se houve evolução das listas do HGP. 
 

3. NatJus 

3.1. Confirmar se reenviou o Relatório Anual da Produtividade de 2018 modificado para 
todos os membros do CEMAS. 

DELIBERAÇÃO: Informações a serem prestadas na próxima reunião. 

4. DPU: 

4.1. Dra. Viviane, Defensora Pública da União, informará a quantidade de processos 

ajuizados em relação à saúde pública em todo Estado do Tocantins.  

DISCUSSÃO: Dra. Viviane solicitou um novo prazo. Informou que o Estado do 
Tocantins possui apenas 04(quatro) profissionais, os quais atuam em todas as áreas 
jurídicas, não havendo um profissional específico atuante nas demandas da área de 
saúde. 
Elizângela informou que o NatJus recebeu no último ano 38 (trinta e oito) demandas 
provenientes da DPU.  
Dr. Fabrício, DPE, informou que a população procura a DPE para atendimento de 
demandas individuais de competência da DPU, no interior do Tocantins. 
 

DELIBERAÇÃO: Informações a serem prestadas na próxima reunião. 

4.2. Informar se houve a interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO 

EFETIVO DE COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinentes à ação de saúde pública e 
que são de competência da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Dra. Viviane e Dr. 
Bruno apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo.  

DELIBERAÇÃO: Informações a serem prestadas na próxima reunião. 

5. TCE: 

5.1. Dr. André informará se foi incluído na matriz da auditoria assistencial e/ou 
inspeção, os serviços em cardiologia. Não houve representação na reunião. 
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DELIBERAÇÃO: Informações a serem prestadas na próxima reunião. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00.  

DELIBERAÇÕES: 

1. SEMUS-PALMAS: 

Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da 
jornada de trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no 

Município.  

2. SES: 

HGP:  

 Na próxima reunião, o Diretor do HGP deverá informar quantos médicos 
intensivistas faltam para completar o plantão e voltar a quantidade antes da 
exoneração. A Secretaria deverá informar as providências tomadas para a 
contratação. 

 Na próxima reunião, a Direção do HGP deverá apresentar o estágio da implantação 
do projeto Lean e o resultado da regulação da porta de entrada de urgência do HGP. 

 No prazo de 10 (dez) dias, a Direção do HGP deverá prestar esclarecimentos sobre a 
paciente que aguarda a cirurgia desde 2013. 

 ORTOPEDIA:  

A) No prazo de 10 (dez) dias, deverá ser remetido para o CEMAS-TO, uma lista 
unificada (HGP e SESAU) de pacientes que aguardam cirurgias eletivas e 
pacientes aguardando cirurgia e que estão em internação. 
 

B) A Direção do HGP ou a Diretoria de Regulação deverá apresentar perspectivas, 
no prazo de 30 dias, da rotatividade da lista de espera para cirurgia 
ortopédica. Além de informar o número de cirurgias eletivas pendentes de 
realização. Apresentar a proposta de uma rotatividade entre pacientes internados 
com aqueles que estão aguardando cirurgia eletiva. Vencido o prazo, 
encaminhar para o CEMAS-TO. 

 A Direção do HGP e a Diretoria de Regulação deverão apresentar sobre a efetividade 
da rotatividade das cirurgias ginecológicas eletivas/internação que deverá ser 
apresentada na próxima reunião, junto com a lista de espera de todas as 
especialidades, para certificar se houve evolução das listas do HGP. 

 Na próxima reunião, a SES deverá apresntar, um plano de ação para comunicação 
entre o sistema de agendamento de cirurgia e os Municípíos. 

 

NatJus: 

Confirmar se reenviou o Relatório Anual da Produtividade de 2018 modificado para 
todos os membros do CEMAS.  
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DPU/DPE: 

Informar a quantidade de processos ajuizados em relação à saúde pública em todo 
Estado do Tocantins.  

Informar se houve a interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO EFETIVO 
DE COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinentes à ação de saúde pública e que são 
de competência da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Dra. Viviane e Dr. Bruno 
apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo.  

TCE: 

Informar se foi incluído na matriz da auditoria assistencial e/ou inspeção, os serviços 
em cardiologia. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Todas as deliberações datadas para “PRÓXIMA REUNIÃO” deverão ser remetidas até 05 
(cinco) dias antes da reunião e resumidas no pen-drive para que possam ser apresentadas no dia;  

SES: Vermelho ênfase 

 

SEMUS-Palmas: Rosa 

 

CRM: Verde 

 

CEMAS: Amarelo 

 

DENASUS: Azul 

 

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS: Cinza 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL: Azul turquesa 

 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL: Verde oliva 

 

NAT: Violeta 

 

COSEMS: Verde brilhante 
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PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

05 de setembro de 2019 
 

19h30m 
Reunião com todos os integrantes do CEMAS com a 
participação do Conselheiro Arnaldo Hossepian 

06 de setembro de 2019 

8h30m Credenciamento 

9h  
–  
9h30m 
 

Abertura  
Hino Nacional –  

Solenidade de Abertura 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: Des. Helvécio de 
Brito Maia Neto 
Conselheiro do CNJ Arnaldo Hossepian 
Presidente do TCE: Conselheiro Severiano Costandrade de Aguiar 
Corregedor Geral da Justiça: Des. João Rigo Guimarães 
Diretor da ESMAT: Des. Marco Villas Boas 
Procurador Geral da Justiça: José Omar de Almeida Júnior 
Procurador Geral do Estado: Nivair Vieira Borges 
Secretário Estadual da Saúde: Luiz Edgar Leão Tonili 
Defensor Público Geral: Fábio Monteiro dos Santos 
Ordem dos Advogados do Brasil – Gedeon Pitaluga 
 

9h30m  
– 
10h00m 

Conferência de abertura - Os avanços do CNJ no tocante à judicialização 
da Saúde Pública: 

Palestrante: Arnaldo Hossepian – Conselheiro do CNJ  

 

10h00m 
– 
10h50m 

Palestra I – Aplicabilidade das teses do STJ e STF nas demandas de 
Saúde Pública: 

 

Palestrante: Renato Luís Dresch – Desembargador do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais  

Coordenadora de Mesa: Dra. Maria Roseli de Almeida Pery  

 

10h50m 
– 
11h40m 

Palestra II – A judicialização da Saúde Pública à luz dos principais 
Enunciados da III Jornada do CNJ: 

 

Palestrante: João Pedro Gebran Neto – Desembargador do TRF-4 

Coordenador de Mesa: Dr. Gil de Araújo Corrêa - TJTO 
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11h40  
– 
12h30m 

Palestra III – Consequências do descumprimento das ordens judiciais nas 
decisões da Saúde Pública: 

Palestrante: Oswaldo José Barbosa da Silva – Corregedor Geral do MPF  

Coordenadora de Mesa: Dra. Carolina Augusta da Rocha Rosado - MPF 

12h30m 
–  

 14h30m 

INTERVALO ALMOÇO 

14h30  
–  
15h20m 

 Painel 1 – Tipos de Judicialização da Saúde: criminosa, má judicialização 
e a necessária. 

Palestrante: Arthur Pinto Filho – Promotor dos Direitos Humanos – MP-SP. 

 
Coordenador de Mesa: Dr. Marcus Senna Calumby 

 

15h20m 
– 
16h10m 

 Painel 2 – Conceito de integralidade do SUS e a Legislação Sanitária 
 

Palestrante: Lenir Santos – Advogada 

Coordenador de Mesa: Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas  

16h10  
– 
16h20m 

 

INTERVALO 

16h20m  
-  
17h10m 

Painel 3 – Impacto orçamentário das decisões judiciais e ameaça da 
sustentabilidade do SUS 

Palestrante: Élida Graziane Pinto - Procuradora do Ministério Público de Contas 
do Estado de São Paulo. 

 
Coordenador de Mesa: Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves - TCE 

17h10m  
-  
18h 

Painel 4 – Prática dos Comitês de Saúde e NatJus Estadual: 

  
Palestrante: Luciana Veiga – Juíza Federal e Coordenadoria do Comitê da 
Saúde do Paraná; Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito e 
Coordenadora do CEMAS 

Coordenador de Mesa: Arthur Luiz de Pádua Marques – Defensor Público do 
Estado - DPE 

 

 












