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ATA DA 1º REUNIÃO      ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE DIREITO MÉDICO, 
SANITÁRIO E DEFESA DA SAÚDE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 
2022, REALIZADA EM 15/03/2022. 
 

 
 
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (15/03/2022), às 08h15 no 
aplicativo Zoom Vídeo Communications, foi instalada a 1º Reunião Ordinária da Comissão 
de Direito Médico, Sanitário e Defesa a Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de 
Goiás, no exercício de 2022, sob a Presidência do Dr. Ricardo Baiocchi. Estiveram presentes 
e justificaram ausência os membros: conforme lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO 
DE QUÓRUM E ABERTURA: verificada a existência de quórum e a Presidente declarou 
aberta a reunião.  2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO 
REALIZADA EM: a presente ata será lida e aprovada na próxima reunião ordinária. 3. 
POSSE SIMBÓLICA DOS COMPONENTES DA COMISSÃO: foi realizada a leitura do 
termo de compromisso pelo advogado presente com a inscrição na Ordem mais antiga, Dr. 
Elismárcio Machado. 4. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: Foi realizada a 
apresentação dos componentes da mesa diretora (Dr. Ricardo Baiochi, Dr. Daniela Almada,  
Dra. Géssica Cruvinel e Dr. Arthur Miranda). Dr. Ricardo informou que falta nomear o vice-
presidente; que a reunião irá ocorrer às 08h15 em razão do funcionamento do fórum;  5. 
ORDEM DO DIA. 5.1. Expediente: 5.1.1 TEMPO DE REUNIÃO: Presidente propôs que a 
reunião tenha duração máxima de 1 (uma) hora. APROVADO POR UNANIMIDADE. 5.1.2. 
ALTERAÇÃO DO NOME DA COMISSÃO: propôs a alteração o nome para “Comissão de 
Direito da Saúde”. Dr. Suenilson Saulnier propôs o nome de Comissão de Promoção do 
Direito da Saúde. Dr. Arthur Miranda trouxe exemplos de nomes de comissões com esse 
mesmo tema em outras seccionais. Após considerações dos colegas, retirou a proposta. 
Denominação “Comissão de Direito da Saúde”. APROVADO POR UNANIMIDADE. 5.1.3. 
Foi franqueada a palavra aos colegas. Dra. Daniela Almada sugeriu abrir para os membros 
falarem um pouco sobre as dores do escritório, trazer para a Comissão e discussão. Dra. 
Géssica Cruvinel explanou sobre a sua área de atuação e se colocou a disposião para trocas 
de ideias com colegas, principalmente sobre conciliação  Dr. Felipe Aires discorreu sobre a 
expectativa de abertura de diálogo e troca de experiências, apurar discussões, trazer 
informações de forma mais transparente possível, protegendo o sigilo dos clientes. Dr. 
Matteus Jacarandá, Diretor Jurídico da ONG Curando Ivo, que tem por objeto promover a 
Cannabis medicinal (Lei 10.611/21), citou casos sucesso, por exemplo, de Israel quanto a 
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pandemia do COVID e para tratamento de crises epiléticas e tratamento de câncer. Dr. 
Suenilson discorreu sobre o Projeto da Cannabis (Canabidiol). Dr. Matteus pontuou que seria 
a planta inteira. Convidou a classe a debater sobre o assunto, inclusive com debates no 
interior. Dr. Elismacio Machado esclareceu que a sua atuação contra médicos e hospitais. 
Dificuldades em realizar defesas em razão da manipulação de prontuários médicos, além do 
descaso do atendimento de pacientes. Dra. Brunna Pires: se apresentou e aproveitou para 
endossar o pleito do Dr. Matteus, falou sobre o tabu da questão. Dr. Jordão Horácio, após 
apresentação, propôs realizar uma obra coletiva, colhendo artigos de todos os membros. Dr. 
Pedro Velasco, após apresentação, informou que advoga em relação a planos de saúde e é 
entusiasta do tema. Dra. Patrícia Alves se apresentou e comentou as dificuldades de atuar 
como representante de pacientes e médicos na judicialização da saúde. 5.2. Processo com 
julgamento iniciado: nenhum 5.3. Processo com julgamento adiado: Nenhum. 5.4. 
Julgamento de processos/pauta do dia: nenhum. 5.4.1. Processo para Conhecimento: nenhum 
5.4.2 Processo para Julgamento: nenhum. 6. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES 7. 
ENCERRAMENTO: A Presidente da Comissão declarou encerrada a reunião às 09h20, 
agradecendo a participação dos Ilustríssimos Membros. Nada mais havendo para ser relatado, 
eu, Géssica Cruvinel Pereira Peixoto, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente da Comissão. 
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