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 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NA MODALIDADE TELEAUDIÊNCIA

Aberta a audiência, estiveram presentes ao ato realizado em 23 de 

junho de 2020, às 16h00, sob presidência do MM. Juiz Dr. Paulo Fernando de 

Britto Feitoza, as pessoas adiante nominadas: o Defensor Público Dr. Arlindo 

Gonçalves dos Santos Neto, juntamente com o assessor jurídico Túlio Oliveira; 

o Procurador Geral Adjunto do Estado do Amazonas, Vítor Fabian Soares 

Cipriano; a Promotora de Justiça Edna de Souza Lima; o Procurador Geral 

do Município de Manaus, Dr. Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira; 

Procurador do Município de Manaus, Dr. Geraldo Uchôa de Amorim Jr; o 

Sindicato os Trabalhadores em Santas Casas, Entidades Filantrópicas, 

Beneficente  Religiosas e em Estabelecimento de Serviços de Saúde no 

Estado do Amazonas - SINDPRIV, representado pelo advogado Luiz Henrique 

Zubaran Ossuosky Filho; o CREMAM, representado pelo sr. José Bernardo 

Sobrinho, o conselheiro Jorge Akel e a advogada Camila Loureiro; CREFITO 

12, representada pela delegada Ana Cláudia Rolim e a advogada Cláudia 

Cardoso; o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM 
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representado pelo advogado. Davi Martins da Silva Júnior; Sindicato dos 

Médicos do Amazonas – SIMEAM, representado pelo advogado Renato Lalor 

do Rego Sergio e pelo seu presidente,  Mário Rubens Macedo Viana; Sindicato 

dos Trabalhadores Públicos da Área de Saúde no Amazonas - SINDSAÚDE, 

representado por Cleidinir Francisca do Socorro, a qual se fazia acompanhada 

pela advogada Paula Helena Moraes; Sindicato dos Farmacêuticos no 

Estado do Amazonas, representado por sua presidente Cecília Mota; 

CRF/AM, Secretário de Saúde do Município de Manaus, Marcelo Magaldi; 

Diretora do Departamento de Logística da SEMSA, Daniele Martine;  

representado por Heleno de Lion, chefe do setor jurídico da SUSAM; Dr. 

Gilberson, chefe do RH da SUSAM; Assessoria SUSAM, Martha Bernardo; 

Coordenador da Central de Medicamentos do Amazonas, Rafael Poloni;  

Secretária de Saúde do Estado do Amazpnas, Dra. Simone Papaiz.

Iniciada a audiência, o MM Juiz identificou cada um dos presentes, 

cumprimentando-os e agradecendo a participação de todos eles no ato que ora 

se iniciava. Ademais, autorizou as partes a promoverem a gravação da 

presente audiência.

Deu então o MM. Juiz a palavra ao Defensor Público, relembrando 

que poucas foram as pendências deixadas na ultima audiência, as quais 

seriam encaminhadas por meio escrito, aos autos.

O Defensor Público cumprimentou a todos os presentes. Iniciou 

resumindo o processo, explicitando que o presente processo tem como 

objetivo, em síntese, obter determinação aos réus que promovam a 

observância das normas das nota técnica 4/2020 da ANVISA. Ademais 
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também lebrou que o processo tem como objetivo o afastamento dos 

profissionais da saúde do grupo de risco da linha de frente do combate à 

pandemia do corona vírus. Também destacou os 5 termos da proposta de 

acordo ofertada na audiência realizada em 28/05/2020, sendo elas:

1) apresentação de informação de constituição e identificação de 

todas as equipes multidisciplinares de CCIH dos estabelecimentos que fazem o 

atendimento inicial em UBS, das UPAS, SPAS e unidades de refeência de 

covid-19 (incluindo campanha), com os seus respectivos atos constitutivos.

2) apresentação dos protocolos de controle e avaliação de cada 

estabelecimento, de utilização de EPIs, para a verificação dos conselhos e 

sindicatos (COREN, CREMAM, CREFITO e CRF);

3) o treinamento de equipes para a paramentação e 

desparamentação, como programa permanente do estabelecimento;

4) remanejar ou afastar os profissionais da saúde de grupo de risco 

à mortalidade de covid-19, da linha de frente de assistência de pacientes 

suspeitos e confirmados de covid-19.

5) informar nos autos, enquanto perdurarem medidas de controle eà 

pandemia, semanalmente, registros de dispensação de EPIs às unidades de 

saúde. Alternativamente, esta informação ser atualizada em relatórios em sites 

de transparência disponíveis à população.

Relembrou, também o pedido formulado pelo ministério público, 

quanto ao oferecimento de informações acerca da quantidade de EPI que se 

encontravam em estoque e qual o tempo de duração dos mesmo.

Destacou que os réus haviam manifestado concordância em cumprir 
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os itens 1, 2, 3 e 5 do termo de acordo.

Ademais, suscitou que não houve a juntada aos autos de 

informações acerca da instituição de CCIH e do afastamento de profissionais 

de saúde do grupo de risco, muito embora tenha sinalizado positivamente 

quanto ao cumprimento destas obrigações.

Quanto ao Município de Manaus, este também havia se manifestado 

positivamente pelo cumprimento dos itens do acordo, excluindo a obrigação de 

implantação de CCIH nas unidades básicas de saúde

Passou a pontuar informações relevantes quanto aos relatórios de 

fiscalização juntados aos autos pelos conselhos regionais de saúde.

Dispos que foram verificadas várias irregularidades nas unidades 

básicas de saúde, e em unidades de saúde estaduais, como a falta de EPI em 

algumas unidades, de máscaras N95, da ausência de realização de curso de 

paramentação e desparamentação, entre outras.

Por fim, requereu que fosse indagado aos réus sobre a real 

possibilidade de acordo nos presentes autos, assim como se há a verdadeira 

vontade de fornecer o devido equipamento aos profissionais da saúde do 

Estado do Município, bem como realizar os atos proposto anteriormente.

O MM Juiz então iniciou consideração sobre a vontade dos réus em 

conciliar, diante da cassação da medida liminar pelo Tribunal de Justiça, além 

de que os réus tem sempre comparecido nas audiências conciliatórias, se 
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propondo em apresentar as informações requeridas, realizar audiências 

administrativas, demonstrando a vontade de conciliar. Outrossim, também 

destacou que os réus sempre se mostraram proativos, indicando possível 

acolhimento dos pedidos formulados pelo autor. Assim, entende não ser 

necessário realizar a pergunta aos réus quanto a vontade de conciliar. 

Ademais, deu a palavra ao Procurador do Estado do Amazonas.

O Procurador do Estado, solicitou os préstimos do Dr. Heleno, 

representante da SUSAM, para que este informasse os avanços das tratativas 

do acordo ofertado.

Dada a palavra ao DR. Heleno de Lion, este informou que houve o 

levantamento das CCIHs e dos pontos 1, 2 e 3 do acordo, os quais se 

caracterizam como grande volume de documentos, os quais serão juntados 

aos autos. Também informou que são 1771, no universos de 9149, os 

servidores afastado nos termos do decreto estadual, além de mais de 500 

servidores afastados por atestado médico. Assim, entende que não há 

impedimento quanto ao acolhimento dos pontos 1, 2, 3 e 5 do acordo. Também 

informou sobre a inclusão da Defensoria Pública nos informativos semanais 

que estão sendo disponibilizados pela FVS. Contudo, como já existem muitos 

servidores afastados, não existiria a possibilidade de acordo quanto ao ponto 4 

da proposta.

Dada a palavra ao Defensor Público, este solicitou um levantamento 

sobre o número total de servidores do grupo de risco, bem como os que estão 

afastados.
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O Dr. Lion indicou que não seria possível averiguar o numero total 

de servidores que possui alguma comorbidade, posto que tal informação não 

consta no cadastro dos servidores. Informou apenas que seria possível 

verificar quantos servidores poderiam ser afastados por idade. Ademais, 

sustentou que os números apresentados nos autos se referem ao afastamento 

de servidores que foram afastados pela chefia imediata, sendo este número 

somado aos profissionais afastados por atestado médico.

O MM Juiz destacou que os atos praticados pelos réus, no decorrer 

da pandemia, de fato se iniciaram sem o preparo adequado, porém, durante 

essa situação, os réus iniciaram a prática de atos relevantes ao combate da 

pandemia. Assim, suscitou a necessidade de sensibilizar as partes sobre a 

verdadeira necessidade de promover a composição na presente lide, com o fim 

de melhor defender os interesses da coletividade.

Dada a palavra ao Procurador do Município de Manaus, este 

parabenizou a participação de todos na tentativa de conciliação. Tratando dos 

itens da proposta de acordo, afirmou que houve, possivelmente houve o 

esvaziamento do item 1, uma vez que foi constituída a CCIH no hospital de 

campanha. Porém, este já foi encerrado, diante da diminuição dos casos de 

coronavírus. Quanto ao item 3, propôs que o treinamento possa ser feito 

presencialmente, ou por video-aula. Indicou que nos relatórios ofertados pelos 

conselhos de saúde, há a demonstração de que tem havido os treinamentos de 

equipe para paramentação de desparamentação. Em relação ao item 4, 

segundo comprovado no processo, já existem 358 profissionais afastados do 

grupo de risco. Assim, entende que seria mais interessante para a população e 

para os servidores, que aqueles profissionais do grupo de risco, que entendam 
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ser necessário o afastamento ou remanejamento, formalizar pedido de 

afastamento a ser analisado e possivelmente deferido pelo Município. Entende 

que seria desarrazoado promover o afastamento de todos os profissionais de 

uma vez. Quanto à dispensação de equipamento, entende que seria 

plenamente possível a realizar de envio de informações à Defensoria Pública.

Destacou que ninguém estava preparado para vivenciar este 

período de pandemia, porém o Município tem efetuado todos os esforços 

necessários para providenciar o melhor atendimento da população, bem como 

dos servidores públicos da saúde.

Dada a apalavra ao Defensor Público, este questionou sobre qual 

seria o quantitativo total de servidores afastados e o total de servidores do 

grupo de risco. Quanto a paramentação e desparamentação, entendeu que 

não verifica a impossibilidade de realização de curso por meio de video aulas. 

Apenas questionou que algumas UBS não teriam tido acesso ao treinamento. 

Assim, sugeriu que se fizesse uma espécie de controle de frequência e 

certificação sobre os profissionais que vem sendo treinados, a fim de realmente 

comprovar que aquele servidor participou do treinamento.

Dada a palavra ao Procurador do Município, este informou que a 

partir da páginas 1459 consta o registro de servidores que vem realizando o 

treinamento.

Às fls. 1259/1261, consta a lista de servidores já afastados por 

moléstia. E às fls. 1262, consta o total de servidores afastados com a indicação 

do cargo. Também destacou que não são todos os servidores do grupo de 
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risco que solicitam afastamento.

O Defensor Público indicou sobre a existência de relatório fornecido 

pelos conselhos regionais, sobre a existência de profissionais de UBS que 

haviam solicitado e não tiveram o pedido de afastamento deferido.

O Procurador do Município salientou que não sabe informar se todos 

os profissionais da saúde sabem da possibilidade de afastamento, se incluídos 

no grupo de risco. Entende também que não seria razoável afastar todos os 

profissionais do grupo de risco, uma vez que haveria um grande desfalque nos 

atendimento.

O Procurador do Estado destacou que seriam mais interessante 

aditar o item 4 da proposta, para indicar que apenas mediante requerimento, 

seriam afastados.

Dada a palavra ao Dr. Jorge Akel, suscitou que seria interessante 

incluir a CCIH nas UBS, bem como instituir a telemedicina e o trabalho em 

home office aos demais servidores, os quais ainda poderiam contribuir no 

atendimento. Outrossim, também seria imprescindível enviar comunicado aos 

servidores sobre a possibilidade de telemedicina e trabalho na modalidade em 

home office ou mesmo o afastamento.

Dada a apalavra ao Procurador do Município de Manaus, este 

informou que no que concerne à CCIH nas UBS, não há obrigatoriedade legal 

de instalação nesta modalidade nas unidades básicas de saúde. Quanto ao 

remanejamento, entende que seria possível mediante requerimento.
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O MM Juiz ponderou às partes que não se afigura razoável que um 

profissional da saúde não tenha conhecimento de que poderia formular 

requerimento para o seu afastamento, quando necessário, uma vez que a 

questão dos profissionais da saúde tem sido vastamente discutidas nas mídias 

televisivas e de internet. Assim, não parece razoável imputar o ônus aos réus 

de procurar os servidores para lhe esclarecer que possuem o direito solicitar 

afastamento, sendo evidente que estes podem recorrer à administração, à 

defensoria, aos conselhos regionais.Dessa forma, tem a impressão que os 

servidores possuem os meios necessários para o acesso à informação.

Deu a palavra ao Defensor Público, este informou que concorda com 

os termos nomeados pelo MM Juiz, havendo grande sinalização dos réus da 

possibilidade de deferimento do pedido de afastamento apresentado pelos 

servidores. Ademais, sustentou que na era digital atual, as informações fluem 

de forma instantânea, sendo certo que toso os interessados poderão obter a 

informação necessária para, caso seja necessário, solicitar o afastamento.

O MM Juiz perguntou aos Procuradores do Estado e do Município 

sobre o acolhimento da nova redação do item 4, quanto à apresentação de  

requerimento para o afastamento do serviço, ou mesmo ingresso em 

teletrabalho, por meio da telemedicina. Também suscitou sobre a necessidade 

de que estes servidores afastados tenham possivelmente encargos atribuídos, 

a fim de que não estejam caracterizados com em "férias coletivas".

Houve a concordância dos procuradores com a fala do MM Juiz, 

assim como dos integrantes dos conselhos regionais, dos sindicatos e do 
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Defensor Público, o qual informou que estaria enviando os nos termos do 

acordo.

Ademais, o Defensor Público apresentou novos termos da proposto 

de acordo que seguem assim expostas:

Que os réus se comprometem a:

1) apresentar informação de constituição e 

identificação de todas as equipes multidisciplinares 

de CCIH dos estabelecimentos que fazem o 

atendimento a covid-19, com os seus respectivos atos 

constitutivos, nos termos exigidos pela NT 04/2020 da 

Anvisa, especificamente no que se refere àqueles 

estabelecimentos com relação aos quais haja a 

obrigatoriedade de sua constituição;

2) apresentação dos protocolos de controle e 

avaliação de cada estabelecimento, de utilização de 

EPIs;

3) o treinamento de equipes para a paramentação e 

desparamentação, como programa permanente do 

estabelecimento. O treinamento poderá ser utilizado 

por meio de recursos tecnológicos que permitam a 

educação à distancia do servidor. Caberá ao Ente 

Público certificar os servidores treinados;
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4) Enquanto durar a situação de calamidade pública, 

em razão da pandemia de covid-19, remanejar ou 

afastar os profissionais da saúde de grupo de risco à 

mortalidade de covid-19, da linha de frente de 

assistência de pacientes suspeitos e confirmados de 

covid-19, desde que mediante efetivo e justificado 

requerimento por parte do servidor interessado. O 

servidor afastado prestará, sempre que possível e 

viável, atividades por meio de teletrabalho.

5) informar nos autos, enquanto perdurarem medidas 

de controle à pandemia, quinzenalmente, ou em 

menor período, registros de dispensação de EPIs às 

unidades de saúde. Alternativamente, esta informação 

ser atualizada em relatórios em sites de transparência 

disponíveis à população.

Os representantes do  Estado do Amazonas e do Município de 

Manaus manifestam a sua anuência à aposta acima explicitada, e 

consultado a representante do Ministério Público, esta também não 

manifestou óbices. Assim sendo o acordo devidamente HOMOLOGADO 

pelo Juiz de Direito Paulo Fernando de Britto Feitoza, tendo o presente 

termos força de SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.

Por fim, dada a palavra à procuradora do conselho de fisioterapia, 

destacou que em geral houve a manifestação positiva dos profissionais da 
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saúde quanto ao fornecimento de EPI. Apenas no que concerne à Maternidade 

Moura Tapajós (Municipal), houve reclamação quanto ao fornecimento de 

toucas e a reutilização da mascara N95 por 30 dias. A questão foi conhecida 

pelo Município de Manaus, o qual verificará a informação e tomará as medidas 

necessárias.

O MM. Juiz agradeceu a participação de todos, bem como o 

empenho das partes para a celebração de um acordo que somente trará 

beneficios à população amazonense. 

Ao final, às 18:04 horas do dia 23 de junho de 2020, o Magistrado, o 

Ministério Público e a Procuradoria do Estado do Amazonas, a Procuradoria do 

Município de Manaus, bem como os demais presentes, deram autenticidade 

aos termos da presente ata, que é lavrada por mim, Nathalia Nery Santos 

Silva, Assessora da 4ª Vara da Fazenda Pública.

Nathalia Nery Santos Silva

Assessora
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