
  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

1 
 

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 do Fórum da Comarca de Palmas-TO. 

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

 
ATA DA REUNIÃO DO CEMAS 

26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

OCORRÊNCIAS: 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2019, às 08h:30min da manhã, na Sala 

de Reunião do Fórum da Comarca de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, sendo 

Coordenada pelo Juiz da Vara da Saúde da Comarca de Palmas, Dr. Gil de Araújo 

Corrêa, em substituição da Coordenadora, Milene de Carvalho Henrique, que por 

motivos de saúde não pode participar por motivos de saúde. A presente reunião contou 

com a participação dos demais integrantes do CEMAS e convidados.  

Dando início a reunião Dr. Gil de Araújo Corrêa, presidindo a presente reunião, 
passou-se a discussão: 

 Segunda parte dos Enunciados do CNJ; 

 Crise na Saúde Pública no Estado do Tocantins. 

Por iniciativa das representantes do Ministério Público, com o consenso do COMITÊ, foi 

invertida a pauta e iniciaram-se os trabalhos pela “Crise na Saúde Pública no Estado 

do Tocantins”. 

1. TEMÁTICA: Legalidade do Decreto nº 5.842/2018 quanto à gestão dos recursos 

da fonte Federal e Estadual geridos pelo Governo e não pelo gestor Estadual da 

Saúde e Portaria nº 247/2018. 

1.1. DISCUSSÃO: DECRETO Nº 5.842/2018 

Dra. Roseli ponderou sobre a crise na saúde e sobre as ordens judiciais tanto Estadual 

como Federal que não são cumpridas pelo Estado do Tocantins, haja vista que é 

necessário aval do Comitê Gestor do Estado, o qual o Secretário de Saúde não faz 

parte. 

Renato Jayme, Secretário de Saúde do Estado do Tocantins, ponderou sobre os 

repasses aos Municípios.  Com a palavra falou sobre o fluxo das demandas e 

pagamentos aos fornecedores. Apontou as dificuldades com corte na verba pública da 

saúde, e que a Assembleia irá discutir sobre o corte destes recursos. O Secretário 

ponderou ainda que demandas judiciais não são pagas com recursos Federais, mas 

Estaduais. 

mailto:milenecarvalho@uol.com.br


  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

2 
 

Dra. Maria Roseli, do Ministério Público Estadual, ponderou o descumprimento dos 

acordos judiciais feitos nas ACP’s, manifestando-se que devem ser tomadas 

providências, considerando atualmente os recursos da saúde oriundos de recurso 

Federal. Questionou o fato dos repasses da saúde pelo Ministério da Saúde e pelo 

Estado (MAC – Fonte 250 e do Estado – Fonte 102) passam pelo grupo gestor antes da 

liquidação do pagamento. 

Dr. Gil questionou a essência do Comitê Gestor sem a presença do Secretário de 

Saúde. 

O Secretário Estadual de Saúde ponderou que o Comitê Gestor foi criado para que o 

Estado tivesse uma ferramenta para controle e apoio aos órgãos.  

Dra Roseli ponderou que se o Gestor da Saúde abrir mão de gerir recursos federais e 

estaduais destinados à área pode configurar improbidade administrativa, por retardar ou 

deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Solicitou o encaminhamento de ofício, por 

meio do CEMAS, para o Promotor de Justiça (MPE) e para o Procurador da República 

(MPF) que atuem na área de Improbidade Administrativa, noticiando esta infração para 

as medidas cabíveis. Deliberado e aprovado por maioria absoluta. 

Dr. Gil se manifestou que não há má fé do Gestor (Secretário de Estado da Saúde). 

Dr. Gil ponderou sobre a discussão no Conselho de Saúde e a desvinculação da verba 

da saúde do Conselho Gestor Estadual. Afirmou que o CEMAS tem o papel de deliberar 

sobre ferramentas úteis para defender e gerenciar os recursos da saúde. Ponderou a 

necessidade de autonomia do Secretário de Saúde. 

Janete, Superintendente financeira, tomou a palavra e explicou como funciona o 

gerenciamento da verba da saúde. Ponderou a necessidade da autonomia dos recursos 

federais e estaduais da saúde em relação ao Comitê Gestor. 

Dra. Ceres pontuou que de acordo com o Decreto nº 5.842, de 10 de julho de 2018 é 

inconstitucional, haja vista que compete ao gestor da saúde gerir os recursos da saúde 

por tratar-se de comando único previsto na Constituição Federal, razão pela qual solicita 

que a Coordenação do CEMAS represente junto ao Procurador Geral de Justiça esta 

inconstitucionalidade para o fim de propositura de ADIN. Deliberado e aprovado por 

maioria absoluta. O CEMAS informa que já oficiou. 

Em seguida, Frederico, ex-chefe do setor de auditoria do SUS do Ministério da Saúde 

manifestou no sentido de que o Decreto é inconstitucional por ferir a Constituição 

Federal, bem, como ilegal por infringir a Lei Orgânica do SUS nº 8.080/90 e a Lei 

Complementar 141/12. 

Dr. Pabllo, representante da ATM, sugeriu sem prejuízo de reforçar os pedidos já 

encaminhados ao Procurador Geral de Justiça, que o encaminhamento de pedido de 

controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Decreto, inclusive 



  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

3 
 

com análise de possível deferimento de medida cautelar, para que suspendam os efeitos 

dos referidos decretos até o julgamento definitivo.  

Joseane, membro do Conselho Municipal de Saúde, pediu a palavra e ponderou sobre a 

gerência do Fundo Estadual de Saúde (SES) é de competência do Secretário Estadual 

de Saúde, garantia expressa na Lei do Conselho Estadual de Saúde, assim como está 

determinado na Lei do Conselho Municipal de Saúde. 

O Secretário Estadual de Saúde ponderou que em outra oportunidade pediu, por meio 

do Conselho Estadual de Saúde, ao Governador do Estado, que os todos os recursos da 

pasta sejam geridos pela Gestão Estadual do SUS. 

O Secretário Estadual de Saúde propôs apresentar ao CEMAS, em 30 (trinta) dias, o 

fluxo de entrada e saída dos processos e recursos dentro do Comitê.  Deliberado e 

aprovado por maioria absoluta. 

O Comitê ponderou que a pretensão é fazer com que o recurso Federal e Estadual 

destinados à saúde sejam geridos pelo Secretário de Estado da Saúde, e não pelo 

Comitê Gestor. 

Dr. Gil sugeriu conceder o prazo de 15 (quinze) dias ao Secretário Estadual de Saúde 

fazer gestão junto ao Governo com o objetivo de resolver a situação, no sentido de 

todos os recursos da saúde (Federal/Estadual) sejam geridos pelo Secretário de 

Estado da Saúde. Do contrário, os órgãos competentes serão acionados pelo CEMAS 

conforme requerimentos feitos nesta reunião pelos representantes do Ministério Público. 

Deliberado e aprovado por maioria absoluta. 

O CEMAS deliberou sobre a forma de gerenciamento da verba de saúde. A burocracia 

estaria dificultando o processo de gerenciamento da saúde e acatou a sugestão do 

Coordenador substituto no sentido de conceder 15(quinze) dias ao Secretário de 

Saúde. 

O CEMAS solicitou que o Secretário Estadual de Saúde apresentar em 05 (cinco) dias, 

informações sobre a liberação dos repasses junto aos municípios. Deliberado e 

aprovado por maioria absoluta. 

O Secretário Estadual de Saúde informou na reunião que o Comitê Gestor deliberou o 

pagamento de repasses aos Municípios de Araguaína, Palmas, Tocantinópolis, Gurupi e 

Porto Nacional, no valor total de aproximadamente R$8.000.000,00 (oito milhões).  

Dr. Pabllo, representante da ATM, solicita informações sobre o pagamento dos 

repasses aos demais Municípios, principalmente àqueles de menor porte não 

contemplados na deliberação última do Comitê Gestor. 

Dr. Gil leu o ofício Nº 008/2019 e questionou o Secretário de Saúde sobre os 

apontamentos lá feitos. 
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Assunto encerrado, com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para o Secretário 

Estadual de Saúde deliberar junto ao Governador a proposta de gerenciamento dos 

recursos da Saúde (federal/estadual) pelo Secretário de Estado da Saúde, caso não 

haja resolutividade, decorrido o prazo, o CEMAS oficiará aos órgãos de controle 

conforme solicitado. 

EXECUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES: 

 Oficiar o Secretário para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe o resultado da 
interlocução com o Governo para que o Secretário Estadual de Saúde seja o 
gestor das contas da saúde. 

 O Secretário Estadual da Saúde apresentará ao CEMAS, em 30 (trinta) dias, o 
fluxo de entrada e saída dos processos e recursos dentro do Comitê Gestor.  

 O Secretário Estadual de Saúde deverá apresentar ao CEMAS, em 05 (cinco) 
dias, informações sobre a liberação dos repasses.  

 

1.2. DISCUSSÃO: PORTARIA Nº 247. 

Robson, Diretor da SES, tomou a palavra e informou que registrou que seria feita 
análise dos servidores cedidos. Solicitou aos municípios que possuem servidores 
cedidos com a produção dos últimos três meses. Apresentou as planilhas com a 
produtividade desses servidores.  

Dra. Carolina, representante do MPF, requereu a apresentação da versão de 
dezembro/2018 de dimensionamento do HGP. Foi-lhe entregue a versão preliminar pelo 
Robson, com data de agosto/2018, mas já com as correções de dezembro/2018.   

Dra. Maria Roseli sugeriu que os médicos comprometidos deveriam ser exaltados e 
reconhecidos, sendo estimulados pelo bom trabalho. 

Dra. Maria Roseli questionou novamente o Secretário de Saúde sobre o plano 
alternativo para o fato de as empresas não quererem prestar serviços ao Estado, o que 
causa desabastecimento e inviabiliza a prestação à saúde. 

Registrou-se a ausência do superintendente jurídico da SES-TO. Presente o 
Diretor Jurídico da SES-TO, que ponderou entraves: como materializar requisição 
administrativa para prestação de serviços de saúde; há oito meses tenta-se materializar 
a requisição administrativa.  

Dr. Pablo esclareceu que não pode perdurar esse argumento de que há conflito acerca 
de qual meio se deve materializar a requisição administrativa, uma vez que o permissivo 
constitucional e a Lei 8.080/90 são claros que se trata de ato administrativo e não de ato 
legislativo. Dra Carolina, MPF, ressaltou a necessidade de estrita observância das 
regras legais pertinentes, para evitar generalização, reconhecimentos de dívidas, ou 
adoção de atos similares aos adotados à época da gestão da ex-Secretária de Saúde, 
Vanda Paiva.  

Dra. Maria Roseli ponderou que o instrumento da requisição administrativa não deve 
ser usado tão somente nos casos judicializados. Ao contrario, é instrumento que está à 
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disposição da gestão para solucionar as questões antes de serem judicializadas, 
fazendo menção à Constituição Federal e à Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. 

Os membros do CEMAS recomendaram ao Secretário de Estado da Saúde, que se 
encontrava presente no momento, que passe a utilizar o instituto da requisição 
administrativa na forma do art. 15, inciso XIII da Lei 8.080/90 em todos os casos que se 
observam perigo eminente para a população assistida pelo SUS sob responsabilidade 
da Gestão Estadual, não se limitando aos casos decorrentes de ordem judicial, mas 
valendo-se da requisição administrativa também nos casos não judicializados, evitando-
se assim o ajuizamento de demandas individuais ou coletivas. 

Os membros do CEMAS deliberaram que a Secretaria de Saúde do Estado deverá 
fornecer relatório mensal ao CEMAS quanto à efetividade dessa recomendação acima 
exposta. A Coordenadora fará anotação para que todo dia 05 (cinco) de cada mês, a 
SES através das superintendências afins, encaminhe as requisições administrativas 
promovidas pela SES, e no caso em que no mês não houver requisições, deverá 
justificar o motivo.       

Os servidores da SES, Robson e Quesede deverão informar se a Secretaria 
Estadual de Saúde está cortando o ponto dos servidores que não estão cumprindo 
a carga-horária de acordo com a Portaria nº 247/2018. Ainda, deverão informar para 
qual dos hospitais está programada a visita, acompanhada pelos Superintendentes. 

 

Este ponto foi respondido no tópico anterior. 

Ullanes, Superintendente competente e/ou Diretores, encarregar-se-á de apresentar ao 
Comitê a lista atualizada de Diretores Técnicos dos 18 (dezoito) Hospitais do Estado, no 
prazo de 10(dez) dias.  

Previsão de expedição de uma Normativa para que os Diretores Técnicos se 
apresentem ao CRM para fins de cadastro. Na reunião, deverá informar qual o 
Superintendente é competente para providências. 

Informação ao Comitê se há possibilidade de se ter uma função comissionada ou 
contratação de médico para exercício do cargo de Diretor/técnico.  

Quesede apresentará resposta sobre a possibilidade de iniciar processo de compra dos 
painéis conforme mencionados em reunião ou apresentar solução alternativa que atenda 
a mesma finalidade. 

O Conselheiro da Saúde, Dr. André, vai aferir a possibilidade de solicitar informações 
junto ao Comitê Gestor Estadual no prazo de 48 horas, a relação de processos da 
Saúde que estão parados por falta de pagamento e o motivo pelo qual o Secretário 
Estadual de Saúde não integra o referido Comitê na condição de Presidente. NÃO 
DISCUTIDO. 

Dr. André do TCE informou que vai fazer a interlocução junto a SES e apresentará a 

resposta na próxima reunião sobre a situação da falta de Diretores Técnicos nos 

hospitais. NÃO DISCUTIDO.  

EXECUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES: 
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 Na reunião do mês de abril/2019, o Diretor ROBSON apresentará a análise da 
força de trabalho dos servidores cedidos aos Municípios do Estado do Tocantins. 

 A Secretaria de Saúde realizará análise das faltas, da carga horária total 
disponível de força de trabalho geral de saúde (dos Hospitais Públicos) dos 
meses de dezembro/2018, janeiro (nos dias 02/01, e 22/01) e fevereiro/2019, 
destacando-se também áreas prioritárias para referida análise, entre elas: 
oncologia, ortopedia, neurologia, pediatria, cirurgia geral e cardiologia, por 
unidade hospitalar.  Devendo entregar na próxima reunião.  

 

2. DISCUSSÃO: SEGUNDA PARTE DOS ENUNCIADOS. 

Discussão e elaboração/revisão de enunciados da I e II Jornada da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, e, com as propostas definidas, 10 (dez) enunciados serão 

encaminhados para o Comitê Nacional do Fórum da Saúde que sistematizará as 

propostas por assunto para a realização da III Jornada da Saúde. 

BASE JURISPRUDENCIAL - Recurso repetitivo do STJ: 

No julgamento do Tema Repetitivo nº 106, após o julgamento dos embargos de 

declaração (EDcl no Recurso Especial Nº  1.657.156-RJ), o Superior Tribunal de 

Justiça fixou tese estabelecendo três requisitos cumulativos para que o Poder 

Judiciário, em caráter excepcional, conceda o fornecimento de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 
SUS; 

ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
iii) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos 

autorizados pela agência. 

Quanto à modulação dos efeitos: a partir de 04/05/2018, data da publicação do 

acórdão, os requisitos cumulativos acima transcritos são aplicáveis aos processos 

distribuídos na primeira instância. Aos processos pendentes, com distribuição 

anterior à 04/05/2018, apenas é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na 

jurisprudência do STJ, qual seja, a demonstração da imprescindibilidade do 

medicamento. 

CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DOS ENUNCIADOS: 

 ONCOLOGIA: 

ENUNCIADO N.º 7: Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as 

competências do SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do 

setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se 
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pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso atendidos 

por médicos particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o 

acompanhamento e o tratamento junto a uma unidade CACON/UNACON. 

NatJus Estadual: NOVO ENUNCIADO: 

É recomendado que nas demandas contra o poder público nas quais o requerente 

pleiteia Tratamento Fora de Domicílio, conforme políticas públicas, para o tratamento do 

câncer, que os juízes, antes de analisar o pedido determinem a avaliação do mesmo por 

médico especialista da UNACON/CACON da rede de atenção de referência do usuário, 

para a verificação da existência de oferta do tratamento na referida instituição. 

APROVADO 

 URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: 
 
ENUNCIADO N.º 51: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência 
requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de 
risco imediato.  
 
NatJus Municipal de Palmas: SUGESTÃO DE NOVO ENUNCIADO: 
 No relatório Médico deve-se descrever a necessidade de urgência/ emergência, pois, é 

preciso atentar que há distinção no conceito de urgência/emergência para atendimento 

em serviços de Unidades de Pronto Atendimento/Pronto Socorro hospitalares e 

encaminhamentos para procedimentos ambulatoriais por meio da regulação. 

REPROVADO 

 PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SERVIÇOS/ ÓRTESE E PRÓTESE/ 

FORA DA PADRONIZAÇÃO: 

 

ENUNCIADO N.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde 

diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar 

prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. (parecido 

com o 61) 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 

Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência 

científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes nas listas oficiais ou nos Protocolos clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas do SUS. APROVADO 
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ENUNCIADO N.º 59: As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, 

órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina 

Baseada em Evidências. MANTIDO 

ENUNCIADO N.º 12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso 

concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação 

Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação 

Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 

referência ainda sobre a situação do registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária).  

NatJus Estadual: SUGESTÃO DE NOVO ENUNCIADO: 

Para fins de apreciação judicial, é recomendável que nos Receituários, Relatórios 

Médicos e Laudos de exames quando emitidos por serviços particulares 

credenciados/habilitados a prestarem serviço para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

indiquem que o atendimento do usuário foi realizado por meio do SUS.  APROVADO 

 

NatJus Estadual: SUGESTÃO DE NOVO ENUNCIADO QUANTO AO RELATÓRIO 

MÉDICO 

Os Relatórios Médicos constantes em processos judiciais devem ser legíveis, informar o 

objetivo do tratamento pleiteado, como será realizado o monitoramento e avaliação da 

efetividade, bem como pormenorizar os tratamentos anteriores e as respostas 

alcançadas. REPROVADO 

 

ENUNCIADO N.º 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário 

ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, 

na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de 

administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa 

daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica. MANTIDO 

ENUNCIADO N.º 58: Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, 

próteses ou procedimentos que não constem em lista (RENAME/RENASES) ou 

protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que 
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preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como 

para firmar declaração de eventual conflito de interesse. MANTIDO 

 BLOQUEIO: 
 

ENUNCIADO N.º 53: Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem 

judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, observado o preço máximo 

de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED. MANTIDO 

SUGESTÃO DA COORDENADORA: Mesmo quando já efetuado o bloqueio de 

numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED, 

com redutor CAP conforme prevê a Resolução. REPROVADO 

ENUNCIADO N.º 54: Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do 

numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de 

continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante 

integral. 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 

Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer 

de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento 

postulado, mediante apresentação de receituário, quando medicamento, e laudo 

médico/relatório, no prazo fixado na decisão judicial proferida, evitando-se a liberação 

única do montante integral. APROVADO 

 

ENUNCIADO N.º 55: O levantamento de valores para o cumprimento de medidas 

liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e 

prestação de contas periódica. MANTIDO 

ENUNCIADO N.º 56: Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição 

do medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de 

liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a 

apresentação prévia de três orçamentos. MANTIDO 

 COMPETÊNCIA: 

ENUNCIADO N.º 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem 
ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de 
competência entre os gestores. 
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SUGESTÃO DRA. MARIA ROSELI: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços 
de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência 
entre os entes federados, verificando com relação às incorporações de novas 
tecnologias a competência da União.  APROVADO 
 
ENUNCIADO N.º 10: O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de 
ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). MANTIDO 
 

ENUNCIADO N.º 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição 

de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 

MANTIDO 

 TRATAMENTOS / MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS: 

ENUNCIADO N.º 09: As ações que versem sobre medicamentos e tratamentos 

experimentais devem observar as normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se 

podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamento e 

tratamentos experimentais. MANTIDO 

 COMPETÊNCIA - JUÍZADO: 

ENUNCIADO N.º 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais da 

fazenda pública os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou 

tratamento cujo custo anual superar o limite da competência dos referidos juizados. 

MANTIDO 

Neste momento, Dr. Gil deixou a reunião por compromissos no Tribunal de 

Justiça. e a Dra. Maria Roseli assumiu os trabalhos. 

 NatJus: 

ENUNCIADO N.º 17: Na composição dos Núcleos de Assessoramento Técnico (NAT’s) 

será franqueada a participação de profissionais dos Serviços de Saúde dos Municípios. 

MANTIDO 

ENUNCIADO N.º18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem 

ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico 

em Saúde - NATS. 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 
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Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de 

Notas Técnicas embasadas nas normativas vigentes do SUS e evidências científicas 

emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde – NatJus. APROVADO 

 TFD: 
ENUNCIADO N.º46: As ações judiciais para as transferências hospitalares devem ser 

precedidas de cadastro do paciente no serviço de regulação de acordo com o regramento de 

referência de cada Município, Região ou do Estado. MANTIDO 

SAÚDE SUPLEMENTAR 
 

ENUNCIADOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR  
 

NatJus Municipal de Palmas: SUGESTÃO DE NOVO ENUNCIADO: 
A parte Requerente precisa informar se está assistida pela saúde suplementar seja por 

reembolso direto (particular) ou plano/seguro saúde como titular ou dependente. 

REPROVADO 

 
PROPOSTAS DE ENUNCIADOS ARISTÓTELES - UNIMED: 

SUGESTÃO DE ENUNCIADO NOVO: O tratamento multiprofissional do Transtorno do 

Espectro Autista é de cobertura obrigatória por parte das operadoras de plano de saúde, 

a qual deve viabilizar ao beneficiário equipe multiprofissional credenciada pelo plano de 

saúde, desde que o método seja reconhecido pelos respectivos Conselhos de Classe 

dos profissionais integrantes da referida equipe multiprofissional, ou que esteja 

expressamente previsto no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Não é 

recomendável compelir a operadora de plano de saúde a arcar com os custos de 

profissionais escolhido pelo beneficiário, mormente quando se trata de método que 

carece de comprovação de eficácia ou superioridade de resultado com relação às 

técnicas tradicionais. APROVADO 

SUGESTÃO DE ENUNCIADO NOVO: É legítima a negativa de cobertura de 

procedimentos e/ou medicamentos que NÃO estão expressamente previstos no Rol de 

procedimentos e Eventos em Saúde, de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais 

porventura contratadas. APROVADO 

Ficou decidido que os demais enunciados foram mantidos pelo Comitê. 
 

INFORMAÇÕES DE OFICIOS REMETIDOS PELO CEMAS 

 Oficiará o PGJ para questionar a constitucionalidade do Decreto 5.843, de 10 de 
julho de 2018, uma vez que a designação do Comitê Gestor para gerir os recursos 
do SUS contraia norma constitucional. OFICIADO. 
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Oficiará ao Conselheiro da Saúde do TCE, solicitando: 

 1-inclusão na matriz da auditoria e/ou a inspeção dos serviços assistenciais de 
cardiologia nas duas referências estaduais: Palmas (HGP) e Araguaína (Dom 
Orione), uma vez que atualmente os serviços somente estão sendo prestados em 
Araguaína. OFICIADO.  

 2- Inspeção/Monitoramento da implantação da Portaria 247/2018 a ser feita junto à 
Secretaria de Estado da Saúde, especificamente nos Hospitais Regionais a fim de 
apurar fatos e atos administrativos, concernentes à matéria de pessoal, referente 
aos servidores médicos com vistas a verificação do cumprimento do disposto na 
Portaria SES/GABSEC Nº 247, de 13 de abril de 2018. OFICIADO. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00.  

 

PARTICIPANTES 

Nome Entidade e-mail 

Adams Cirino Gregório SES admsgregorio@saude.to.gov.br 

André Luiz de Matos Gonçalves 
Substituto: José Ribeiro da Conceição 

TCE 
 

 
joserc@tce.to.gov.br 

Alessandra Martins Polonial Adorno TJTO leca.adorno@gmail.com 

Ana Ferreira Alves Martins SEFAZ-TO ste@sefaz.to.gov.br 

Ana Maria Kappes SES anakappes@saude.to.gov.br 

Ana Rita lago dos Anjos 
Substituta: Márcia Germana Alves 
Araújo Lobo 

CRF-TO analago10@hotmail.com 
crftocantins@gmail.com 

Andréia Claudina de Freitas Oliveira SES gabinete.sesau@gmail.com 

Aristóteles Melo Braga UNIMED aristoteles@melobraga.com.br 

Arthur Luiz de Pádua Marques DPE arthur@defensoria.to.gov.br 

Carlos Felinto Júnior SES spas.sesau@gmail.com  

Carolina Augusta da Rocha Rosado MPF carolinarosado@mpf.mp.br 

Celeste Moreira Barbosa  SES celeste.saude18@gmail.com 

Ceres Gonzaga de Rezende Caminha MPE ceresrezende@mpto.mp.br 

Daniel Borini Zemuner SEMUS – 
Palmas-TO 

zemunerdaniel@gmail.com  

Eduardo de Melo Gama TRF1 eduardo.gama@trf1.jus.br 

Edneide Cardoso Pontes 
Substituto: Edilma M. Cavalcante 
Rodrigues 

CES 
 

edcardosopontes@hotmail.com 
edilmacavalcanterodrigues@hotma
il.com 

Elainne Gracielly Sette de Oliveira SES tosesau@gmail.com  

Elizângela Braga Andrade NatJus do 
Estado do 
Tocantins 

lizabraga@yahoo.com.br 

Esther Amorim Marinho Sio 
Substituto: Vinícius Spíndola Campelo 

PGM esther.pgmpalmas@hotmail.com 
vinicampelo@gmail.com 

Flávia Afini Bovo TJTO flavia@tjto.jus.br 

Frederico Frederique Silvério  SEMUS – fredericosilverio@uol.com.br 

mailto:admsgregorio@saude.to.gov.br
mailto:joserc@tce.to.gov.br
mailto:leca.adorno@gmail.com
mailto:ste@sefaz.to.gov.br
mailto:anakappes@saude.to.gov.br
mailto:analago10@hotmail.com
mailto:crftocantins@gmail.com
mailto:gabinete.sesau@gmail.com
mailto:aristoteles@melobraga.com.br
mailto:arthur@defensoria.to.gov.br
mailto:spas.sesau@gmail.com
mailto:carolinarosado@mpf.mp.br
mailto:celeste.saude18@gmail.com
mailto:ceresrezende@mpto.mp.br
mailto:zemunerdaniel@gmail.com
mailto:Eduardo.gama@trf1.jus.br
mailto:edcardosopontes@hotmail.com
mailto:edilmacavalcanterodrigues@hotmail.com
mailto:edilmacavalcanterodrigues@hotmail.com
mailto:tosesau@gmail.com
mailto:lizabraga@yahoo.com.br
mailto:esther.pgmpalmas@hotmail.com
mailto:vinicampelo@gmail.com
mailto:flavia@tjto.jus.br
mailto:fredericosilverio@uol.com.br
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Palmas-to 

Gil de Araújo Corrêa TJTO gil-correa@uol.com.br  

Honorato Gomes de Gouveia Neto 
Substituta: Fernanda Pereira Barbosa 

MPT 
 

honorato.gouveia@mpt.mp.br 
 

Iatagan de Araújo Barbosa SES diretoria.dae@gmail.com  

Jacqueline Orofino da Silva Zago de 
Oliveira 
Substituta: Alane Torres de Araújo 
Martins 

CAOCID dos 
Direitos 

Humanos e da 
Mulher e NPM. 

jacquelineoliveira@mpto.mp.br 
alanemartins@mpto.mp.br 

Jader Machado Farias  
Substituta: Samyra Maria Alves de 
Araújo  

COREN secretaria@corentocantins.org.br 
secretaria@corentocantins.org.br 

Janice Painkow SIMED  simed.to@uol.com.br  

Jean Luis Coutinho Santos 
Substituto: Silvio Marcos Lira 

 COSEMS – TO jeanluis1@hotmail.com   
nacional@saude.to.gov.br   

Jorge Pereira Guardiola 
Substituto: Dr. Fábio Roberto Ruiz de 
Moraes 

CRM-TO jpguardiola@yahoo.com.br 
drfabiomoraes@yahoo.com.br 

José Divino Dias SES josedivino.saude@gmail.com 

José Santana Júnior  PROCON santanajrr@gmail.com 

Joseane Araújo Franco 
Suplente: Alana Barbosa Rodrigues  

CMS 
 

cms.saudepalmas@hotmail.com 

Juliana Lima Maranhão Sá SES pessoacomdeficiencia.to@gmail.co
m 

Kédma Maria Carneiro SES kedmacarneiro@gmail.com  

Lázaro da Silva Dutra Júnior CRBM-3 lazarodutrajr@uol.com.br 

Leide Idaine Barros da Silva SES leidesilva@saude.to.gov.br 

Leonardo Tarrogô Rodrigues AGU leonardo.tarrago@agu.gov.br 

Ludmila Nunes Moreira Barbosa  SES lu.d.milanunes@hotmail.com 

Luiz Edgar Leão Tonili HGP-SES hrpalmas@saude.to.gov.br 

Luiza Regina Dias Noleto SES regina.dias.noleto@gmail.com 

Maria Roseli de Almeida Pery MPE  mariaroselipery@mpto.mp.br 

Mário Benício dos Santos CES-TO conselho.saude@saude.to.gov.br 

Maurício Fernando Domingues 
Morgueta 

PGE mmorgueta.pgeto@gmail.com 

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

Nilton Vale Cavalcante UFT vale@uft.edu.br 

Nóris Barbosa Cavalcante Menezes NatJus do 
Município de 

Araguaína-TO 

noriska56@gmail.com 

Pablo Vinícius Felix de Araújo 
 

ATM-TO 
 

pablovinivcius@gmail.com 
 

Quesede Ayres Henrique Campos SES gerenciaadmsesau@gmail.com  

Remilvam Rodrigues 
 

Ministério da 
Saúde – NEMS-

TO 

remilvan@hotmail.com 

Robson José da Silva SES robsonjose.saude@gmail.com 

Rodrigo Cândido de Souza SES rodrigotce@gmail.com 

Severiano José Costandrade de 
Aguiar 

TCE severianojca@hotmail.com 

mailto:gil-correa@uol.com.br
mailto:honorato.gouveia@mpt.mp.br
mailto:diretoria.dae@gmail.com
mailto:jacquelineoliveira@mpto.mp.br
mailto:alanemartins@mpto.mp.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:secretaria@corentocantins.org.br
mailto:simed.to@uol.com.br
mailto:jeanluis1@hotmail.com
mailto:nacional@saude.to.gov.br
mailto:jpguardiola@yahoo.com.br
mailto:drfabiomoraes@yahoo.com.br
mailto:josedivino.saude@gmail.com
mailto:santanajrr@gmail.com
mailto:cms.saudepalmas@hotmail.com
mailto:pessoacomdeficiencia.to@gmail.com
mailto:pessoacomdeficiencia.to@gmail.com
mailto:kedmacarneiro@gmail.com
mailto:lazarodutrajr@uol.com.br
mailto:leidesilva@saude.to.gov.br
mailto:leonardo.tarrago@agu.gov.br
mailto:lu.d.milanunes@hotmail.com
mailto:hrpalmas@saude.to.gov.br
mailto:regina.dias.noleto@gmail.com
mailto:mariaroselipery@mpto.mp.br
mailto:conselho.saude@saude.to.gov.br
mailto:mmorgueta.pgeto@gmail.com
mailto:milenecarvalho@uol.com.br
mailto:vale@uft.edu.br
mailto:noriska56@gmail.com
mailto:pablovinivcius@gmail.com
mailto:gerenciaadmsesau@gmail.com
mailto:remilvan@hotmail.com
mailto:robsonjose.saude@gmail.com
mailto:rodrigotce@gmail.com
mailto:severianojca@hotmail.com
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Silvana Maria Parfieniuk TJTO silparf@uol.com.br 

Sinara Mayena Barros Cabral 
Silingowschi 

NatJus do 
Estado do 
Tocantins. 

sinaramayena@gmail.com 

Thiago Botelho Azevedo 
Substituta: Érika Rêgo de Morais 

ANVISA – 
DIVISA-TO 

thiagobotelhoa@gmail.com 
gestao.visa@saude.to.gov.br 

Ullanes Passos SES ullannes@saude.to.gov.br 

Vidal Gonzalez Mateos Júnior  NatJus do 
Município de 
Palmas-TO 

vidaljradvogado@gmail.com 

Viviane Medeiros de Nardi Maia 
Substituto: João Félix de Oliveira 
Borges 

DPU viviane.maia@dpu.def.br 
joao.borges@dpu.def.br 

Zailon Miranda L. Rodrigues MP/TCE zailonmlr@tce.to.gov.br 

 

mailto:silparf@uol.com.br
mailto:sinaramayena@gmail.com
mailto:thiagobotelhoa@gmail.com
mailto:gestao.visa@saude.to.gov.br
mailto:ullannes@saude.to.gov.br
mailto:vidaljradvogado@gmail.com
mailto:viviane.maia@dpu.def.br
mailto:joao.borges@dpu.def.br
mailto:zailonmlr@tce.to.gov.br

