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Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2019, na Sala de Reunião do Fórum da Comarca 
de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, pela Coordenadora do CEMAS, Dra. Milene de Carvalho 
Henrique, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e convidados.  
Dando início a reunião Dra. Milene de Carvalho, presidindo a presente reunião, passou-se a 
deliberar: 

Item Descrição: 

01 1.1. A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) solicitou ao CEMAS, através do 
Ofício n° 023/2019, para que o advogado PABLLO VINÍCIUS FÉLIX DE ARAÚJO, 
Procurador Municipal de Pequizeiro-TO, integrasse o Comitê. 

DELIBERAÇÕES: 

 O Comitê aprovou a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) para fazer parte 
integrante no Conselho.  

 O Comitê também deliberou que os membros que não compõem a Resolução nº 238 
do CNJ que se faltar a 03(três) reuniões seguidas e sem justificativa, não farão mais 
parte do Comitê e podendo participar da reunião apenas como convidados. O CEMAS 
deverá encaminhar a deliberação por e-mail e whatsapp, com publicação no Diário 
Oficial do Tribunal de Justiça. 

02 PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO: 

2.1. 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. 

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 
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demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 

DELIBERAÇÕES: 

Ficou consignado que o Comitê enviará este julgado aos médicos através do CRM para 
que ciência e ampla divulgação. 

Dra. Roseli sugeriu que os enunciados sejam divididos por dois tópicos: conceito de 
integralidade e incorporação de tecnologia, esgotando as discussões e encaminhamento 
da reunião de hoje. 

SAÚDE PÚBLICA: 

 LIMINAR: 

ENUNCIADO N.º 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida 
liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo 
legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da 
enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 
medida. 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou 
definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico e prescrição médica, 
nos casos de medicamento, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como 
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, 
sob pena de perda de eficácia da medida. 

JUSTIFICATIVA: É necessário especificar apresentação, dose e posologia do medicamento 
pleiteado, uma vez que muitos tratamentos estão sujeitos à alteração ao longo do 
tratamento e esta poderá implicar diretamente no custo da terapia medicamentosa. 

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2: Enunciado aprovado pelo Comitê. 

 

ENUNCIADO N.º 61: Proposta de alteração do enunciado n°4
1
 da I Jornada - Os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêuticas, 
de insumos e de procedimentos, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando 
todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido 
esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS, pelo 
princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo 
Sistema Único de Saúde, do fármaco, observados os requisito insumo ou procedimento 
não protocolizado.  

                                                           
1 ENUNCIADO N.º 4: Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêutica, e não 

limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiveram sido esgotadas ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS, pelo princípio do art. 198, III, da CF. pode ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo 

Sistema Único de Saúde, do fármaco não protocolizado. 
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SUGESTÃO DA COORDENADORA- Proposta de alteração do enunciado n°4 da I Jornada - 
Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e listas oficiais são elementos 
organizadores da assistência farmacêutica e não limitadores. Assim, no caso concreto, 
quando todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT e 
RENAME/REMUNE, bem como eventuais listas complementares, já tiverem sido 
esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS, pelo 
princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo 
Sistema Único de Saúde, do fármaco, desde que observados os 03 (três) requisitos 
cumulativos fixados pelo STJ no Recurso Repetitivo nº 106 (EDcl no Recurso Especial Nº 
1.657.156-RJ) nos processos distribuídos na primeira instância a partir de 04/05/2018, 
data da publicação do acórdão. 

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 61: Enunciado aprovado pelo Comitê, 
COM RESSALVA que o membro Dr. Arthur, Defensor Público, votou contra entendo que 
o STF ainda irá discutir a matéria. Justificou seu argumento com base no RE 566471, 
ORIGEM DE TJ/RN. É precipitado aprovar enunciado sobre matéria ainda em discussão 
no STF (ReSP 657718). Inclusive, a paciente faleceu no curso do processo ReSP 657718, 
o qual foi redistribuído para análise de possível paradigma de repercussão geral.  

Dra. Milene apresentou o resumo de 03(três) Recursos Ordinários que estão dependo de 
julgamento no STF discutindo competência de fornecimento de medicação de alto custo 
pelos Estados e União. 

ENUNCIADO N.º 61-A: Proposta de alteração do enunciado n°4 da I Jornada - Os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores dos 
processos de trabalho relacionados à linha de cuidado dos pacientes quanto aos 
diagnósticos e tratamentos (consultas, exames, e procedimentos) e não limitadores. 
Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas terapêuticas previstas no 
respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do 
paciente usuário do SUS, pelo princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado 
judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde dos procedimentos. 

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 61-A: Enunciado aprovado pelo Comitê. 

 

ENUNCIADO N.º11: Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, 
produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas (PDCT), recomenda-se que seja determinada pelo Poder 
Judiciário a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema 
Único de Saúde (SUS), para fins de acompanhamento e controle clínico. 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou 
procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PDCT) e que o requerente apresente critérios clínicos e diagnósticos 
compatíveis aos requisitos instituídos nos serviços ou programas já existentes no 
Sistema Único de Saúde (SUS), recomenda-se que seja determinada pelo Poder 
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Judiciário a inclusão do demandante nos serviços ou programas do SUS para fins de 
acompanhamento e controle clínico.  

JUSTIFICATIVA: As ações e serviços públicos são regidos por normativas próprias que 
devem ser respeitadas pelo usuário, com o intuito de manter a organização do sistema e 
promover a equidade no SUS. 

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 11: Enunciado sem deliberação. 

 

ENUNCIADO N.º13: Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento 
de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a 
prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 
identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente 
federado e alternativas terapêuticas. 

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO PELO NatJus  ESTADUAL: 

Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, 
produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e/ou do NatJus com vistas a, inclusive, identificar 
solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e 
alternativas terapêuticas. 

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 13: O Comitê irá deliberar sobre a 
supressão deste enunciado. 

 

ENUNCIADO N.º14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 
medicamentos, e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser 
indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.  

SUGESTÃO COORDENADORA: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 
medicamentos, quanto a esses ainda  a incapacidade financeira de arcar com o custo do 
medicamento prescrito e, se o medicamento esta registrado ou autorizado pela ANVISA, 
respeitando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Recurso  
Repetitivo n 106, bem como tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve 
ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.  

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 14: O Comitê sugere a supressão deste 
enunciado em razão da semelhança da proposta de aprimoramento do Enunciado nº 61. 

 

ENUNCIADO N.º50: Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não 
devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não 
registrados ou pela ANVISA ou para uso off label. Não podem ser deferidas medidas 
judiciais que assegurem o acesso a produtos ou procedimentos experimentais.  

SUGESTÃO COORDENADORA: Salvo prova da evidência científica e necessidade 
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preemente, não devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e 
materiais não registrados ou autorizados pela ANVISA ou para uso off label. Não podem 
ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso a produtos ou procedimentos 
experimentais.  

Dra. Roseli ponderou que comercializar medicamento que não esteja autorizado pelo 
ANVISA é crime. Considerou que é contra advogar assistência pelo SUS de medicamento 
não registrado na ANVISA. 

O Comitê não irá deliberar sobre este enunciado, pois não será enviado ao CNJ. 

Dr. Arthur vota por não fazer alteração. Dra Roseli pretende desmembrar o Enunciado. 
Dra Milene também sugeriu não alterar o enunciado, e deliberar melhor sobre ele em 
outro momento.  

Dra Milene sugeriu que fossem feitas reuniões temáticas pelo Comitê. 

 REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 

ENUNCIADO N.º 3: Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre 
disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.  

NatJus Estadual: SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO : 

É necessário que o autor da ação, os Defensores Públicos, membros dos Ministérios 
Públicos e Advogados dos pacientes, realizem a busca administrativa preliminar sobre a 
disponibilidade dos serviços assistenciais pleiteados, evitando-se a judicialização 
desnecessária.  

RESULTADO DA ALTERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 3: Enunciado aprovado. 

Em razão do tempo, Dra Milene sugeriu o encerramento dos debates sobre os 
enunciados, sendo este o último enunciado.  

Continuará na reunião do dia 26 de fevereiro de 2019. 

03  SEGUNDA PARTE DA REUNIÃO: 

3.1. ASSUNTO: LEGITIMIDADE DO GRUPO GESTOR NAS AÇÕES DA SAÚDE E INSPEÇÃO 
DO TCE: 

INFORMAÇÃO/DISCUSSÃO: 

Discutiu-se acerca do fato de que os recursos da Saúde estão sendo geridos pelo Comitê 
Gestor criado pelo Decreto nº 5.842, de 10/07/2018, no seu artigo 20, inciso IV, 
composto por vários Secretários, do qual o Secretário da Saúde não participa, violando a 
regra constitucional constante no artigo 198, parágrafo 1º da CF/88 e artigo 77, 
parágrafo 3º da Emenda Constitucional nº 29, bem como na Lei Federal nº 8080/90 em 
seu artigo 9º, inciso II; artigo 2º da Lei Complementar nº 141/2012 e artigo 3º da Lei 
Estadual nº 1.508/2004, segundo as quais os recursos do fundo de saúde devem ser 
geridos pela gestão privativa do dirigente maior de cada esfera, que é o Secretário de 
Saúde do Estado, pois, fica a seu cargo a gestão política e diretiva do orçamento. 
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A Dra. Roseli sugeriu que o CEMAS oficie o PGJ para questionar a constitucionalidade do 
Decreto 5843, de 10 de julho de 2018, uma vez que a designação do Comitê Gestor para 
gerir os recursos do SUS contraia norma constitucional. APROVADO. O CEMAS IRÁ 
OFICIAR. 

3.2. ASSUNTO: ESCALAS DE ACORDO COM A PORTARIA 247: 

INFORMAÇÃO/DISCUSSÃO: 

Em dezembro de 2018 o quantitativo de médicos da SES passou de 1.350 para 1.195 
médicos em fevereiro de 2019.  

Dr Artur e Dra Carolina usaram a palavra e fizeram suas considerações.  

Dra Milene ponderou que a Secretaria da SES está sem vários Superintendentes até a 
presente data, ou seja, há quase 02(dois) meses, os quais são fundamentais para a 
gestão e ainda que mesmo sendo cargos de livre nomeação devem ser preenchidos por 
profissionais com capacidade técnica.  

Dr. Artur expôs a reunião que teve com o Ministério Público no Palácio do Governo. Foi 
ponderando a falta de assistência por conta de profissionais e desabastecimento. 
Ponderou-se que os processos de saúde devem ter um trâmite diferenciado e célere.  

Luiza realizou apresentação sobre a informação da jornada de trabalho dos médicos e 
enfermeiros no Estado do Tocantins, de acordo com a Portaria nº 247/2018. 

Dr. Nilton da UFT solicitou Inspeção/Monitoramento da implantação da Portaria 
247/2018 a ser feita pelo TCE 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. 
SUGESTÃO ACATADA PELO COMITÊ. 

Dr. André conselheiro do TCE sugeriu que o CEMAS oficie os hospitais para que tenham 
um painel eletrônico ou publicação ostensiva das especialidades que estão atendendo 
no dia para que todo o usuário possa ter visibilidade dos médicos escalados para o dia, 
bem como sejam indicados os médicos faltosos e aqueles que assumiram os plantões, 
com a respectiva especialidade. Que seja disponibilizado ainda um canal de comunicação 
com a SESAU a quem tanto o cidadão quanto os órgão de controle possam se dirigir. 
SUGESTÃO ACATADA PELO COMITÊ. 

Dr. Jorge, do CRM, expôs a dificuldade de gestor de saúde em gerenciar os médicos em 
suas especialidades. Pondera que um médico não pode ser forçado a trabalhar em 
especialidade que não possui afinidade. O meio de comunicação com os Hospitais é com 
o Diretor Técnico, e a maioria dos Hospitais hoje no Tocantins não tem Diretor Técnico. 
Informou que hoje não tem efetivo para fazer a fiscalização como deve ser feita, e 
reconhece que é obrigação fiscalizar atuação de todas as classes que influenciam a 
prestação de serviços. Solicitou apoio do CEMAS para resolver essa questão de falta de 
Diretores Técnicos em alguns hospitais.  

3.3. ASSUNTO: A Coordenadora sugere que na próxima inspeção do TCE seja incluído na 
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matriz dos serviços assistenciais de cardiologia das 02(duas) referências Estaduais: 

a) Palmas (HGP); 

b) Araguaína (Hospital e Maternidade Dom Orione). 

SUGESTÃO ACATADA PELO COMITÊ. 

 DELIBERAÇÕES: 

1. SES:  

AS RESPOSTAS SERÃO TRAZIDAS PELOS SUPERINTENDENTES E/OU DIRETORES DA 
ÁREA COMPETENTE, INCLUSIVE DEVERÁ(ÃO) COMPARECER NA REUNIÃO PARA 
PRESTAR INFORMAÇÕES. 

 Deverá apresentar a carga horária REAL disponível dos médicos de todos os 
hospitais através do Diretor dos Recursos Humanos, o senhor Robson, ou assim 
não conseguir, pelo menos dos hospitais maiores do Estado. 

 Deverá informar se está cortando o ponto dos servidores que não estão 
cumprindo a carga-horária de acordo com a Portaria nº 247/2018 

 A SES através do Superintendente competente e/ou Diretores se encarregará de 
apresentar para o Comitê a lista atualizada de Diretores Técnicos dos 18 Hospitais 
do Estado.  

 O Comitê sugere que o Secretário, caso assim entenda, expeça 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. 

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

 Na próxima reunião, o Superintendente de Gestão Administrativa, o senhor 
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. 

 

2. TCE: 

 O Conselheiro da Saúde, Dr. André, vai aferir a possibilidade de solicitar 
informações junto ao Comitê Gestor 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 Comitê na condição de Presidente. 

 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 e apresentar uma resposta. 
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3. CEMAS: 

 Oficiará o PGJ para questionar a constitucionalidade do Decreto 5843, de 10 de 
julho de 2018, uma vez que a designação do Comitê Gestor para gerir os recursos 
do SUS contraia norma constitucional. OFICIADO. 

 Oficiará o TCE, solicitando a 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. 

 Oficiará o TCE da 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. 

 

4. SEMUS-PALMAS: 

 O Município de Palmas vai apresentar na reunião do mês de abril, o estudo da 
auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada de trabalho 
convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Data e o local da próxima reunião no Convite: já estão publicadas as datas de 19 e 26 
de fevereiro de 2019 no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Tocantins. 

SES: Vermelho ênfase 

SEMUS-Palmas: Rosa 

CRM: Verde 

CEMAS: Amarelo 

DENASUS: Azul 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Azul turquesa 

DEFENSORIA PÚBLICA: Verde oliva 

NAT: Violeta 

    COSEMS: Verde brilhante 

 








