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PORTARIA N.e Oll2Or8

Dispde o.cerca. do atendimento inicial,
da documentagdo necessdria a
resolugdo administratiua e o
Jluxograma de atend.imento da
Cdma,ra d.e Resolugdo de Litigios e dos
CATES.

O Diretor da Cimara de Resolugio de Litigios de Sarlde - CRLS'
no uso de suas atribuig6es legais na forma do art. 2e, par6grafo segundo, da
Resolugdo lO/2018, decide fazer e expedir a seguinte Resolugdo:

Art. le O atendimento na Cdmara de Resolugao de Litigios da

Saride - CRLS dar-se-6 independentemente de agendamento pr6vio, por meio da

distribuigdo de senhas para triagem da CRLS, no periodo de segunda a quinta-
feira, sendo a sexta-feira reselada para providencias necessdrias i solugSo

administrativa.

Sle - O hordrio de funcionamento ser6 das 08h As l7h, sendo o
atendimento ao piblico at6 is l6h, ressalvadas as hip6teses de demandas sujeitas

d apreciagSo em regime de plantao judicial, cujo atendimento ocorrer6 at6 as l7h.

SleA - As hip6teses de plantSo judicial encontram-se descritas na

Portaria Normativa Ne 70/2077 GPI do Tribunal de Justiga do Estado de Sergipe.

S2e - O atendimento inicial ser6 realizado na triagem da CRLS e

serd feito por estagi6rios e servidores da pr6pria Defensoria Piblica ou de

instituiQao parceira, sob a supervisdo do Defensor Priblico, que tera por objetivo o

levantamento da seguinte documentagdo: a) RG; b] CPF; c] comprovante de

residencia; d) documentos que comprovem a hipossuficiencia do assistido, a

exemplo de CTPS e comprovante de rendimentos; el declaragdo de

hipossufici€ncia; fl cartdo sus; g) Autorizagdo de internaQdo hospitalar - AlH, ou

AutorizaQao para procedimento de alta complexidade - APAC, ou solicitacdo

administrativa emitida pela DPE: h) laudo m6dico contendo a enfermidade' o CID'
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a solicitaeao do procedimento m6dico/exame/medicamento/produto ou servieo de
satide, a justificativa da necessidade deste[s) e a urgCncia do procedimento
m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de sa0de, indicando
expressamente as consequ€ncias que acarretardo ao paciente. caso o
procedimento m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de sa0de nao seja
fornecido com a maior brevidade possivel; i] exames que comprovem o quadro
clinico do paciente; e jJ 03 orqamentos de unidades privadas diferentes que
contenham CNPJ, prazo de validade em vig6ncia e dados bancdrios destas
unidades, sendo que, no caso de procedimentos que exijam honordrios m6dicos, os

oreamentos devem detalhar o valor a ser recebido individualmente por cada
membro da equipe m6dica, bem como o respectivo CPF e dados banc5rios.

S2eA - O relat6rio m6dico, para estar vigente, deve ter sido emitido,
no maximo, nos 30 dias anteriores d solicitagio do assistido na CRLS, exceto no
caso de plantdo de judicial, hip6tese esta que o relat6rio mddico dever6 ter sido
emitido at6, no mdximo, 24 horas anteriores d solicitag6o do assistido na CRLS.

S2eB - A vig€ncia do orgamento ser6 de 30 dias, quando n6o fixado
prazo de validade em tal instrumento. Quando fixado prazo determinado de

validade no orgamento, este serd seu prazo de vigencia.

-No caso de procedimento

m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de sa0de ndo padronizado (ndo

constante nas listas do SUSI, em atenedo ao decidido pelo STJ no Recurso
Especial I .657. 156, deverd o laudo m6dico justificar a eventual inefic6cia das
alternativa terap6uticas existentes no SUS ou a inexist€ncia destas.

S4e - Caso o assistido ndo consiga obter 03 orgamentos de unidades
privadas diversas, nos termos do pardgrafo primeiro, somente serd possivel a

formalizagdo da demanda do assistido, caso este apresente O I orQamento, nos
termos do par6grafo primeiro, e assine declaragio requerendo o prosseguimento da

demanda sem o cumprimento de tal mister, embora cientificado sobre a
necessidade de tais documentos, bem como das consequ€ncias para o

s3n

prosseguimento da demanda, caso esta seja judi
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Sse - No caso do elrderego corlstante no cartao SUS do assistido for
diverso do endereeo atual deste, ele serd encaminhado d unidade b6sica de saride
nrais pr6xima para fazer a atualizaqao cadastral e solicitado o retorno deste, ap6s o
cumprimento de tal mister, com toda a documentagdo descrita no pardgrafo
primeiro, a fim de possibilitar o atendimento pela CRLS. Tal dispositivo ndo e

aplic6vel ds hip6teses de plantao judicial.

$6e - Caso o assistido esteja de posse de toda docurnentaqao
descrita nos par6grafos primeiro ao quinto e se trate de procedimento eletivo, sera
formalizada a demanda dele e a respectiva pasta ser6 encaminhada para a equipe
t6cnica da CRLS para andlise e emissAo de nota t6cnica no prazo comum de 1O

dias riteis, conforme a respectiva atribuigdo legal.

S?e - No caso de demandas urgentes, que nao se enquadrem nas
hip6teses de plantdo judicial, as equipes da CRLS terdo prazo comum de 3 dias
fteis, para an6lise e emissdo de nota t6cnica, conforme a respectiva atribuigSo
legal.

S8e - No caso de demandas que se enquadrem nas hip6teses de
plantdo judicial, as equipes t6cnicas da CRLS terdo prazo comum de 2 horas para
an6lise e emissdo de nota t6cnica, conforme a respectiva atribuigdo legal.

Sge - A an6lise da atribuigio pelo fornecimento do procedimento
m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de sairde serd encargo das
respectivas equipes t6cnicab da CRLS. Existindo diverg6ncia quanto d atribuicdo
pelo fornecimento procedimento medico/exame/medicamento/produto ou serviEo
de saOde, a demanda ser6 encaminhada para o Nricleo de Saride, para devidas
provid6ncias.

S I On - A nota tecnica emitida pelas equipes tecnicas da CRLS
colocar6 termo final positivo A resolugdo administrativa, ou, ndo sendo possivel
esta, indicar6
fornecimento do
sa0de.

os motivos da impossibilidade e o ente respons6vel pelo
procedimento medico/exame/medicamento/produto ou servigo de
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Sr ln- No caso de procedimento
m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de sarlde ndo padronizado [n6.o
constante nas listas do SUS), caso a nota t6cnica indique a exist€ncia de
alternativas terapeuticas existentes na rede SUS, o assistido ser6 cientificado de
todo teor da nota t6cnica e sobre a necessidade de parecer m€dico que informe a
eventual possibilidade de utilizag6o das alternativas terap€uticas, ou eventual
inefic6cia das alternativas terapduticas existentes nas listas do SUS, em atengdo
ao decidido pelo STJ no Recurso Especial 1.657.156, salvo se o relat6rio m6dico
apresentado inicialmente ji justificar expressa e individualmente a
impossibilidade ou ineficicia das alternativas terap€uticas indicadas na nota
t6cnica.

Sl2e- Somente serd formalizada a pasta do assistido que apresente a
documentagdo indicada nos par6grafos primeiro ao quinto.

$l3e - Caso nAo seja possivel a solugdo administrativa pela CRLS, a
pasta serd encaminhada para o Nricleo de Saude para a devida judicializagdo e
adogdo de outras medidas pertinentes, sendo referida pasta acrescida do parecer
do m6dico da parte autora sobre a eventual possibilidade de utilizagdo das
alternativas terapEuticas indicadas na nota t6cnica da equipe da CRLS, ou
eventual inefic6cia das aiternativas terapeuticas existentes nas listas do SUS
indicadas pela na nota t6cnica da equipe da CRLS, em atengao ao decidido pelo
STJ no Recurso Especial 1.657.156.

S t ln - Encaminhada a pasta para o Nricleo de Saride, mediante
protocolo, p6e-se termo final a atuagao da CAmara de Resolugao de Litigios da
Saide - CRLS.

$15e - No caso de demandas que se enquadrem nas hip6teses de
plantdo judicial e prevista na situagao do par6grafo oitavo, al6m da providdncia
mencionada no $ l4a, o servidor da C6mara de ResolugAo de Litigios da Sarlde -
CRLS comunicard ao Defensor Plantonista do Nircleo de Sa[ mediante e-mail e
contato telef6nico, sobre a existEncia da demanda-
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$l6e - Para o cumprimento da provid6ncia prevista no $15a, serd
utilizada a escala de plantdo do referido nricleo especializado fornecida pela
Corregedoria, nos termos do pardgrafo 12 da Resolugao lO/2O18, bem como as
devidas atualizag6es, os contatos telefonicos dos defensores plantonistas e
enderegos eletrdnicos destes.

Art. 2e - Os CATES - Centros de Apoios T6cnicos em Safide tratam-
se de um Defensor Priblico devidamente lotado em comarca diversa do Municioio
de Aracaju com interligagdo d CRLS, mediante sistema eletr6nico.

Art. 3e - A operacionalizaqdo dos CATES, ressalvados os assistidos
com resid€ncia nos Municipios de Sdo cristovao e de Nossa Senhora do socorro,
dar-se-6 do seguinte modo:

Sln - Os CATES receber6o a documentagdo dos assistidos,
observadas as disposigoes do artigo primeiro desta resolucdo, e encaminhard esta
digitalizada e legivel, para o e-mail. crls.cates@defensoria.se.{ov.br, que serd
operacionalizado por servidor autorizado.

$2q - Encaminhada toda documentagdo descrita nos par6grafos
primeiro ao quinto do artigo primeiro desta resolugdo e, caso se trate de
procedimento eletivo, serd formalizada a demanda do assistido e encaminhada
para a equipe para an6lise e emissdo de nota tecnica no pr.\zo comum de 10 dias
uteis. conforme a respectiva arribuigdo legal.

S3s - No caso de demandas urgentes, que n6o se enquadrem nas
hip6teses de plantdo judicial, as equipes t6cnicas terio prazo comum de 3 dias
fteis, para andlise e emissSo de nota t6cnica, conforme a respectiva atribuigdo
legal.

$4e - Existindo resolugdo administrativa, observados os prazos dos
paragrafos segundo e terceiro deste artigo, ser6 emitida nota tecnica com indicaedo

local e modo de fornecimentodo
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para o CATES solicitante, via e-mail, pondo-se termo final d resolugio
administrativa pela CRLS.

$ 5e - Caso ndo seja possi.rel a solugdo administrativa pela CRLS,
observados os prazos dos pardgrafos segundo e terceiro deste artigo, ser6 emitida
nota t6cnica com indicagdo dos motivos da impossibilidade da resolugdo
administrativa e indicagdo do ente respons6vel pelo fornecimento do procedimento
m6dico/exame/medicamento/produto ou servigo de safide, pondo-se termo final d
resolugdo administrativa pela cRLS. Ato continuo, referida nota t€cnica serd
encaminhada ao cATES solicitante, via e-mail, para adogdo das provid6ncias
cabiveis, inclusive, eventual judicializagdo da demanda.

S 6e - Os CATES com atuagdo nos Municipios de Nossa Senhora do
Socorro/sE e sio cristovSo/sE poderdo encaminhar seus assistidos diretamente
para triagem do primeiro atendimento da cRLS, facultando-se a utilizagdo do
expediente previsto nos par6grafos anteriores, hip6tese esta que atrair6 a aplicagao
do regramento previsto nos par6grafos primeiro a quinto deste artigo.

S?e - A resolugdo administrativa discriminada
aplicdvel ds demandas que se enquadrem nas hipoteses de
previstas na situagio do pardgrafo oitavo do artigo primeiro.

neste artigo nao 6

plantio judicial e

Art. 4e - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagdo,
exceto quanto d disposig6es do artigo terceiro, cuja vig€ncia tem inicio em
o7.o1.2019.

Comunique-se ao Excelentissimo Senhor Defensor-Geral e d
Excelentissima Defensora-Corregedora. publique-se.

Aracaju, 30 de

Diretor da
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