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17a. VARA FEDERAL
Edital de Notificação

Poder Judiciário
Seção Judiciária do Estado de Pernambuco
Subseção Judiciária de Petrolina
17.a Vara Federal
PROCESSO Nº: 0801509-63.2017.4.05.8308 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RÉU: UNIÃO FEDERAL - UNIÃO. e outros
17ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL TITULAR)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Assunto: Instalação de novos leitos de UTI Pediátrica, no âmbito da Rede PEBA.
O JUIZ FEDERAL TITULAR DA 17.ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO, Dr.
ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO, competente para instruir e julgar a Ação Civil Pública n.º
0801509-63.2017.4.05.8308,
FAZ SABER aos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a realização de Audiência Pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em
matéria de direito sanitário, direito à saúde, gestão hospitalar e afins, visando cumprir os parâmetros de cobertura
assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde, relacionados à quantidade de leitos de UTI pediátrica na rede
PEBA.
A Ação Civil Pública n.º 0801509-63.2017.4.05.8308 foi proposta pelo DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
objetivando a apresentação e a execução pelos entes federados de um plano progressivo de ampliação do número
de Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas no âmbito da Rede PEBA, a ser executado em um prazo máximo de
04 anos, para a implantação de, no mínimo, 16 (dezesseis) novos leitos de UTI Pediátrica, com a criação de, pelos
menos, 04 (quatro) leitos por ano, o qual pode ser iniciado considerando a capacidade máxima de expansão do
Hospital Dom Malan, objetivando o cumprimento dos parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema
Único de Saúde, relacionados à quantidade de leitos de UTI.
Assim, tendo em vista a complexidade e a abrangência do tema trazido à apreciação judicial e sua grande repercussão
social, fica designada para o dia 14/05/2018, às 9h, Audiência Pública, a ser realizada no Auditório desta Subseção
Judiciária de Petrolina/PE, devendo serem observadas as seguintes regras:
(a) Será facultado o comparecimento de qualquer pessoa, devendo observar as regras de acesso ao Fórum da Justiça
Federal em Petrolina/PE.
(b) Será oportunizada a manifestação das pessoas jurídicas, previamente convocadas, e das pessoas físicas que
formularem, até 07/05/2018, requerimento solicitando sua participação, a ser remetido para o e-mail
direcao17@jfpe.jus.br, constando:
(b.1) Comprovação de experiência e autoridade na matéria em questão (Direito Sanitário, Direito à Saúde, Gestão
Hospitalar e afins);
(b.2) Prévia indicação dos pontos que serão defendidos pelo participante.
(c) O resultado da apreciação dos pedidos de participação será comunicado por via eletrônica, e por edital a ser
afixado no Fórum da Justiça Federal em Petrolina/PE, até o dia 10/5/2018.
(d) Por razões de organização interna e com vistas a assegurar tratamento igualitário, FIXO o tempo de 10 (dez)
minutos para o uso da palavra aos participantes.
(e) Será cassada a palavra do participante que extrapolar o tempo estabelecido para manifestação ou que se afastar da
matéria objeto de discussão.
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(f) A Secretaria da Vara disponibilizará cópia dos autos eletrônicos aos interessados, por intermédio de mídia digital,
cabendo-lhes providenciar a respectiva mídia.
DADO E PASSADO pela Secretaria da 17.ª Vara, aos 26 de março de 2018. Este Juízo funciona no endereço
infra-indicado, com expediente no horário das 9h às 18h de segunda a sexta-feira. Eu, Leandro de Oliveira Torres,
Servidor, digitei. E a Diretora de Secretaria, conferiu.
Publique-se.
Juiz Federal ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO
17.ª Vara Federal da SJPE

"O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também terá de ser feita de modo eletrônico
(Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico
https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso
ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL."
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