
ANEXO 

 

 

I 

 

Em saúde pública, a nomenclatura medicamento de alto custo não se confunde com 

medicamento não incorporado ao SUS ou de preço elevado. A prática acabou por 

disseminar inapropriadamente a utilização do termo “medicamento de alto custo” 

como medicamento não incorporado ao sus ou medicamento de preço elevado. 

Atualmente, esses medicamentos integram o componente especializado de assistência 

farmacêutica. Portanto, são incorporados ao sus e podem ou não ter preço elevado. 

 

O anteriormente denominado medicamento de alto custo, atualmente conceituado 

como medicamento integrante do componente especializado de financiamento são 

incorporados ao SUS e não são necessariamente de preço ou valor elevado. A política 

pública de dispensação dos chamados “medicamentos excepcionais” ou de “alto 

custo” foi modificada em 2009, após a interposição do presente Recurso 

Extraordinário, em grande parte por conta da impropriedade dos termos 

“medicamento excepcional” e de “alto custo”. Confira-se trecho do manual do 

próprio Ministério da Saúde, “COMPONENTE ESPECIALIZADO DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: Inovação para a garantia do acesso a 

medicamentos no SUS1”, in verbis: 

 

Anteriormente, usavam-se os termos “medicamentos excepcionais” ou de “alto 

custo”, cujo elenco não estava presente na RENAME, pois não eram 

considerados essenciais pelo SUS. Portanto, não havia a clara definição 

conceitual, gerando dificuldades de atualização e financiamento desses 

medicamentos. Da mesma forma, o conceito de alto custo é muito relativo, 

visto que um medicamento pode ser de alto custo para um usuário ou ente 

federado e não ser para outro. Nesse aspecto, a estratégia inovadora 

adotada pelo Ministério da Saúde foi justamente abandonar os termos 

“medicamentos excepcionais” de “alto custo”, porque se entendia que o 

SUS não estava ofertando medicamentos de forma excepcional aos 

usuários, mas sim por meio de Política pública adequadamente 

estruturada (PNAF, no caso). 

 

(...)  

Assim, para resolver esse problema conceitual e que gerava problemas de 

gestão, foi utilizada a estratégia de resgate do princípio da integralidade 

do SUS. A partir da Portaria GMS/MS no 2.981, de 26 de novembro de 

2009 (BRASIL, 2009a), o CEAF passou a ser uma estratégia voltada para 

buscar a garantia da integralidade do tratamento medicamento, na forma 

de linha de cuidado, para as doenças inseridas neste Componente. O termo 

“especializado” refere-se a todas as ações de saúde necessárias para o 

cuidado dos pacientes, visto que esse paciente, majoritariamente, 

 
1 Inteiro teor disponível em http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Livro-2-
completo-para-site-com-ISBN.pdf 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Livro-2-completo-para-site-com-ISBN.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Livro-2-completo-para-site-com-ISBN.pdf


necessitará de tecnologias mais especializadas (médicos especialistas, 

exames mais complexos, medicamentos mais caros, tratamento mais 

complexo) do que os agravos cobertos integralmente no Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), por exemplo. 

 

(...) A iniciativa inovou também na reformulação da forma de 

financiamento. Assim, após definição dos medicamentos em cada linha de 

cuidado, os mesmos foram divididos em três Grupos com características 

distintas, sendo que cada ente federado seria o responsável pelo 

financiamento exclusivo de um Grupo de medicamentos. Os critérios 

adotados para definir cada Grupo foram objetivamente inseridos na Portaria do 

CEAF. 

 

 

II 

 

 

Com efeito, não é o preço em si do medicamento, mas sim critérios técnicos, 

epidemiológicos, que determinam o componente de financiamento a que pertencerá o 

medicamento/insumo após a sua incorporação ao SUS.  

 

Nesse sentido, assim explicita a Política Nacional de Medicamentos (PNM): 

 

 

“Assim, o processo de descentralização em curso contemplará a padronização 

dos produtos, o planejamento adequado e oportuno e a redefinição das 

atribuições das três instâncias de gestão. Essas responsabilidades ficam, dessa 

forma, inseridas na ação governamental, o que deverá assegurar o acesso da 

população a esses produtos. Para o Ministério da Saúde, a premissa básica 

será a descentralização da aquisição e distribuição de medicamentos 

essenciais. 

 

O processo de descentralização, no entanto, não exime os gestores federal 

e estadual da responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de 

medicamentos em situações especiais. Essa decisão, adotada por ocasião 

das programações anuais, deverá ser precedida da análise de critérios 

técnicos e administrativos.  

 

Inicialmente, a definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de 

forma centralizada deverá considerar três pressupostos básicos, de ordem 

epidemiológica, a saber:  

 

a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem 

em risco as coletividades, e cuja estratégia de controle concentra-se no 

tratamento de seus portadores;  

 

b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número 

reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso 

de medicamentos de custos elevados;  

 



c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no 

mercado.  

 

... 

 

É importante ressaltar que, independente da decisão por centralizar ou 

descentralizar a aquisição e distribuição de medicamentos, deverá ser 

implementada a cooperação técnica e financeira intergestores. Essa 

cooperação envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, 

bem como a orientação e o assessoramento aos processos de aquisição – os 

quais devem ser efetivados em conformidade com a realidade 

epidemiológica, visando assegurar o abastecimento de forma oportuna, 

regular e com menor custo, priorizando os medicamentos essenciais e os 

de denominação genérica”. 

 

 

Seguindo-se a lógica epidemiológica, técnica e administrativa preconizada pela PNM, a 

Portaria MS/GM nº 06/2017 divide o financiamento e a gestão da assistência farmacêutica 

em três componentes distintos: 

  

(i) Atenção Básica: O Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de 

medicamentos e insumos destinados ao atendimento dos agravos 

prevalentes e prioritários da Atenção Básica.  Seu financiamento 

é tripartite, ou seja, de responsabilidade da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. A execução das ações e 

serviços de saúde no âmbito do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica é descentralizada, de modo que 

compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios a seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e 

prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos 

e insumos do componente, conforme pactuação nas respectivas 

Comissões Intergestores Bipartite (CIB)2.  

 

(ii) Especializado: O Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF – anteriormente denominado de 

medicamentos de dispensação excepcional ou medicamentos de 

alto custo) é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito 

 

(i) 2 Como exceções à regra exposta, a legislação determina que o financiamento, a aquisição e a distribuição 

da insulina humana NPH 100UI/mL e da insulina humana regular 100UI/mL bem como dos contraceptivos e insumos do 

Programa Saúde da Mulher são de responsabilidade do Ministério da Saúde (CONASS, 2015; Título III da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 02/2017 e Deliberação CIB-RJ nº 2.661/2013). 

 



do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do 

tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas 

de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde para as 

doenças descritas na Classificação Estatística Internacional de 

Problemas e Doenças Relacionados à Saúde (hoje, na 10ª edição). 

Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as 

doenças contempladas no CEAF estão divididos em 3 grupos, de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

I - complexidade do tratamento da doença; 

II - garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito 

da linha de cuidado; e  

III - manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de 

gestão do SUS.  

 

No ‘Grupo 1’, os medicamentos são financiados pelo Ministério 

da Saúde, é são constituídos por dois elencos distintos. O ‘elenco 

1a’, cujos medicamentos são adquiridos de forma centralizada 

pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde 

dos Estados e Distrito Federal, sendo destas a responsabilidade 

pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação, e 

o ‘elenco 1b’, cujos medicamentos são adquiridos, programados, 

armazenados, distribuídos e dispensados pelos Estados 

(Secretarias de Estado de Saúde). Neste elenco, os valores 

financeiros gastos pelos Estados com a aquisição são ressarcidos 

pelo Ministério da Saúde. 

 

O Grupo 1 é definido de acordo com os seguintes critérios 

específicos: 

 

I - maior complexidade do tratamento da doença; 

II - refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha 

de tratamento;  

III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro 

para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 

IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento 

produtivo no complexo industrial da saúde.  

 



No Grupo 2, o financiamento, a aquisição, a programação, o 

armazenamento, a distribuição e a dispensação dos 

medicamentos deste grupo são de responsabilidade dos Estados. 

Seu elenco é definido de acordo com os seguintes critérios 

específicos: 

 

I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao 

Grupo 1; e  

II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento.  

 

O Grupo 3 é definido de acordo com os medicamentos constantes 

no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e indicados 

pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados 

na versão final pelo Ministério da Saúde como a primeira linha 

de cuidado para o tratamento das doenças contempladas pelo 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.   

 

 

(iii) Estratégico: Herança da estrutura centralizada do 

planejamento, seleção, financiamento e aquisição na esfera 

federal dos medicamentos e insumos (VASCONCELOS et al., 

2017). o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

(CESAF) destina-se ao financiamento de ações de assistência 

farmacêutica dos seguintes programas de saúde estratégicos: a. 

controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a 

malária, a leishmaniose, a doença de Chagas e outras doenças 

endêmicas de abrangência nacional ou regional; 

b. antirretrovirais do programa DST/aids; c. sangue e 

hemoderivados; e c. imunobiológicos. Logo, está relacionado 

com o tratamento de doenças que configuram problemas de saúde 

pública (para atingirem as metas de controle e de eliminação 

exigidos pela Organização Mundial de Saúde), e cujo controle e 

tratamento estão estabelecidos em protocolos, normas, guias e 

diretrizes terapêuticas, que estabelecem os critérios para 

tratamento das doenças e as doses dos medicamentos. Os 

medicamentos e insumos deste componente são financiados e 

adquiridos pelo Ministério da Saúde, sendo distribuídos aos 

Estados e Distrito Federal. Cabem a esses o recebimento, 

armazenamento e a distribuição aos Municípios. 

 

 



III 

 

E é exatamente em razão da necessidade de se atentar para os critérios epidemiológicos, 

que é equivocado afirmar que compete apenas à União decidir sobre a incorporação de 

medicamentos, ações e serviços de saúde ao sus. A lei nº 8.080/80 também prevê a 

incorporação de medicamentos por Estados e Municípios para atendimento a situações 

epidemiológicas específicas locais.  

 

Com efeito, não é correto afirmar que, a teor da Lei nº 8.080/90, compete apenas ao 

Ministério da Saúde (União Federal) analisar a incorporação de um medicamento ao SUS.  

 

Esta interpretação é equivocada, pois que o art. 19-P da Lei nº 8.080/90 e os arts. 24 e 29 

do Decreto nº 7.508/90 afirmam expressamente que Estados e Municípios poderão 

suplementar/complementar a Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e a 

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES, incorporando 

medicamentos, ações e serviços de saúde em listas suplementares de medicamentos 

essenciais estaduais e municipais, conforme o seu perfil epidemiológico. A possibilidade 

é reconhecida pela própria Confederação Nacional de Municípios3. 

 

E é de fundamental importância sanitária, uma vez que, segundo análise da situação de 

saúde dos Estados e do Distrito Federal divulgada em 2018 pelo Ministério da Saúde4, 

há, de fato, especificidades no perfil de mortalidade de alguns Estados brasileiros. 

 

Por exemplo, Amazonas e Espírito Santo, coincidentemente, possuem perfil 

epidemiológico bastante assemelhado e para as quais consta, diferentemente dos outros 

Estados, alta mortalidade por doenças do aparelho digestivo, do fígado, inclusive cirrose, 

outras doenças neurológicas e diarreia. 

 

Além disso, a representar uma demanda de altíssima tecnologia, ambos os Estados têm 

as neoplasias como a segunda causa de mortalidade, diferentemente dos demais, em que 

elas figuram geralmente entre a nona e décima causa de óbito. 

 

Considerando a população de ambos os Estados, de 3.938.336 e 3.929.911 milhões de 

habitantes, respectivamente, a demanda pela incorporação de modernas tecnologias junto 

à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos estratégicos do Ministério da Saúde, 

especialmente naquelas hipóteses que não possuem índice de mortalidade relevante em 

outros estados, ou seja, que não sejam majoritariamente de traquéia, pulmão e brônquios, 

ou estômago, certamente encontrará maiores entraves para ser aprovada pelo Ministério 

da Saúde e fornecida pelo SUS. 

 

 
3 https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/novos-medicamentos-sao-incorporados-a-lista-dos-sus 
4 SAÚDE BRASIL ESTADOS 2018: Uma análise de situação de saúde segundo o perfil de mortalidade dos Estados e DF 

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/novos-medicamentos-sao-incorporados-a-lista-dos-sus


Outro exemplo é o Estado do Rio de Janeiro, que tem em suas maiores causas de 

mortalidade as doenças urinárias, consoante quadro anexo (Doc. 03). 

 

Por isso, em razão da existência de perfis diferenciados de morbimortalidade e condições 

de saúde nos Estados e Municípios brasileiros, a sistemática de incorporação centralizada 

no Ministério da Saúde é insuficiente. É impossível, por óbvio, que ela atenda a todas as 

necessidades e problemas de saúde de toda a população brasileira espalhada por um 

extenso território com características climáticas, econômicas, culturais, sociais, de 

desenvolvimento humano e geográficas diversas. Daí, a possibilidade constitucional e 

legal de Estados e Municípios apresentarem listas estaduais e municipais suplementares 

que combatam as doenças específicas prevalentes em seu território. Confira-se os 

mencionados dispositivos legais: 

 

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a 

dispensação será realizada:         (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do 

SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade 

pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 

Tripartite;        (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com 

base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 

SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite;        (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a 

responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 

Saúde.        (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

Art. 24. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações 

específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância 

com a RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu 

financiamento, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores. 

Art. 29. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou 

municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

 

Por fim, e apenas para exemplificação de casos práticos da suplementação da lista 

nacional de medicamentos por Estados e Municípios, citam-se os medicamentos 

rivaroxabana e dabigatrana, incorporados no Estado do Espírito Santo, e glicopirronio e 

tiotrópio (brometo) incorporados para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) no 

Estado de São Paulo. 

 

IV 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1


Portanto, a lógica de que a União deve necessariamente compor o polo passivo das 

demandas de saúde quando o medicamento, produto, ação ou serviço de saúde não for 

incorporado ao SUS porque ao Ministério da Saúde compete decidir sobre a incorporação 

de um medicamento não é consonante com as próprias normas de organização, 

planejamento e estruturação da assistência terapêutica no SUS. 

 

Fosse pouco, tal posicionamento confunde competência para avaliar e incorporar 

tecnologia e competência para promover a assistência farmacêutica – que representa um 

desdobramento da assistência terapêutica integral, conforme artigo 6º, I, alínea d) da Lei 

nº 8.080/90. Os autores das ações como o RE 566.471, regra geral, não estão demandando 

a incorporação do medicamento como política pública ampla, mas apenas uma prestação 

específica, o que é plenamente possível dentro da lógica da assistência terapêutica quando 

um determinado cidadão, em razão de especificidades bio-psico-sociais não respondem a 

terapia padronizada do SUS nas listagens essenciais, naturalmente restritivas, já que a 

dinâmica do processo saúde-doença impossibilita a previsão de todas as doenças que 

acometem todos os indivíduos.  

 

Nessa lógica, o comando do art. 1º, IV, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

firme no sentido de que as ações da assistência farmacêutica deve atender as concepções 

dos sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 

integralidade das ações de saúde. Confira-se: 

 

“Art. 1º - Aprovar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

estabelecida com base nos seguintes princípios: 

I - a Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da 

Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da 

universalidade, integralidade e eqüidade; 

III - a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso 

racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção 

de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, 

distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção 

de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; 

IV - as ações de Assistência Farmacêutica envolvem aquelas referentes à 

Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática 

farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica e 

compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, 

compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção 

e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a 

interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 

mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta 

interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 

respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 

integralidade das ações de saúde” (Destacamos). 



 

 

Ou seja, a RENAME e os protocolos clínicos não são listas exaustivas de todos os 

medicamentos financiados/fornecidos pelo setor público, mas o instrumento orientador 

das ações de planejamento, seleção de medicamentos e de organização da assistência 

farmacêutica no SUS, em todos os níveis de atenção.  

 

O conceito de medicamento essencial tem cunho diretivo e não limitativo ou 

restritivo. E nessa lógica, não constitui obstáculo para a realização de tratamento 

dos casos individuais clínica e farmacologicamente não contemplados nas listas, mas 

legítimos segundo juízo técnico do médico assistente. Até porque, repita-se, é 

impossível, materialmente, incluir todos os medicamentos destinados a tratar todas 

as doenças de todos os indivíduos, pois o processo saúde e doença em uma população 

é dinâmico. Em suma, as listas oficiais são naturalmente restritivas, mas não o 

conceito de medicamentos essenciais. E à luz do princípio da progressividade dos 

direitos sociais, não há dúvida de que o objetivo das listas é abarcar o maior número 

possível de medicamentos seguros e eficazes no combate ao maior número de 

doenças.  

 

Por isso, repita-se, a tese fazendária de que a Lei nº 12.401/11 limitou a 

dispensação de medicamentos no SUS aos fármacos padronizados como estratégia 

para preservar a universalidade e a isonomia no acesso à saúde não é tecnicamente 

correta. É na verdade, uma tese desconexa com os conceitos estruturantes e a 

dinâmica do SUS, e que representaria verdadeiro retrocesso social. 

 

É o que explicitam os especialistas em Saúde Coletiva:  

 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) define medicamentos 

essenciais como aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de 

cuidado de saúde da população (12). Esse conceito está totalmente 

mesclado à integralidade da atenção (13). O propósito principal é fazer da 

seleção de medicamentos essenciais um instrumento orientador da prática (14), 

a fim de melhorar a qualidade da atenção à saúde, a gestão dos medicamentos, 

a capacitação dos prescritores e a informação dos cidadãos (15). Hogerzeil (15) 

enfatiza que os medicamentos essenciais não são medicamentos de segunda 

categoria selecionados para os pobres, mas sim o tratamento mais custo-efetivo 

para uma dada condição patológica. A perspectiva adotada na seleção dos 

medicamentos essenciais é epidemiológica e busca refletir necessidades 

coletivas, ao invés de perspectivas individuais ou de segmentos específicos. A 

proposta de seleção não é, portanto, uma medida de austeridade 

financeira, mas sim um exercício de inteligência clínica e de gestão (9). 

Nesse sentido, o alto custo de um medicamento não o exclui da lista, desde 

que o medicamento represente a melhor escolha para uma condição 

epidemiologicamente relevante. Se assim for, ele será selecionado e 

disponibilizado para todos os pacientes que efetivamente dele necessitem 

(14). No processo de seleção é igualmente importante ponderar os custos e os 

benefícios da administração de um novo tratamento em relação a outro já 

existente (16). 



Considerando os critérios de seleção, é possível que o tratamento de 

determinada doença pouco relevante epidemiologicamente não conste da 

lista de essenciais. Contudo, é importante destacar que o conceito de 

medicamento essencial prevê a necessidade de medicamentos não 

contemplados nas listas, desde que clínica e farmacologicamente 

justificável, para atender condições patológicas específicas não previstas 

(17). Os avanços tecnológicos na área médica, atrelados às mudanças do 

perfil de morbidade e mortalidade, trouxeram à agenda pública a questão 

das doenças raras e a demanda por medicamentos de baixo consumo, 

designados medicamentos órfãos (16). Em alguns países, esses 

medicamentos têm sido incluídos em listas de medicamentos chamados “raros 

essenciais”, voltados para as doenças pouco prevalentes (18). No Brasil, a 

inclusão na Rename tem sido pautada pela escolha de medicamentos que 

contemplem até a segunda linha de tratamento (para uso em casos de falência 

terapêutica com o tratamento de primeira linha) para enfermidades prevalentes. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o conceito de medicamento 

essencial tem cunho diretivo, e não “impeditivo”. Deixa, portanto, 

margem suficiente para o tratamento dos casos individuais legítimos, 

clínica e farmacologicamente justificados, não contemplados pelas listas. 

Por outro lado, as listas de medicamentos esbarram na impossibilidade de 

incluir todos os medicamentos destinados a tratar 100% das necessidades 

de saúde de qualquer população, uma limitação inerente à dinâmica do 

processo saúde e doença em uma população. Portanto, as listas são, por 

natureza, restritivas. Entretanto, as políticas de medicamentos essenciais 

objetivam promover sustentabilidade, qualidade, uso racional e, 

principalmente, acesso. 

As diretrizes e critérios gerais existentes, por sua vez, não devem 

representar um empecilho à efetivação do direito à saúde em casos 

individuais extraordinários. O que se exige é que haja diretrizes claras, 

inclusive para melhor atender esses casos. Vale reafirmar que a seleção de 

medicamentos, tal qual preconizada pela OMS, tem como finalidade 

orientar a prática, e não limitá-la. O que pode ser questionado não é a 

legitimidade da seleção enquanto instrumento racionalizador da clínica e 

da gestão, mas seu uso, de forma impeditiva, pelos atores que detém o 

poder institucional de decidir. 

Estudos sobre a demanda judicial de medicamentos apontam que o não 

enquadramento do pedido do autor na padronização da política de 

assistência farmacêutica tem sido evocado pelos réus, em juízo, como 

justificativa para o seu não fornecimento (7, 33). Recusar-se a fornecer um 

medicamento com a simples justificativa de que o mesmo não pertence a 

nenhuma lista significa negar não apenas o direito de o indivíduo ter ao 

menos o seu caso avaliado, a despeito do grau de importância que ocupa 

na escala de prioridades, como negar também a própria base 

éticoconceitual sobre a qual a seleção de medicamentos essenciais foi 

concebida. A seleção de medicamentos, os medicamentos essenciais e as 

prioridades de saúde são conceitos abertos à consideração das condições 

específicas não previstas ou não prevalentes que acometam ou venham a 

acometer qualquer integrante da coletividade. Portanto, a exclusão, ou não 

inclusão, de um medicamento numa lista oficial não significa a rejeição do 

emprego terapêutico daquele princípio ativo, e sim a relativização de sua 

aplicação dentro de uma ótica epidemiológica (17). Há os medicamentos 

selecionados, assim como há procedimentos a serem seguidos a fim de 

garantir o acesso aos mesmos com segurança e efetividade. No entanto, há 



de se considerar também os casos em que, obedecidos esses procedimentos 

e esgotadas as possibilidades de uso dos medicamentos selecionados, é 

necessária a indicação de uma alternativa não listada, desde que clínica e 

farmacologicamente justificada. 

Mas, independentemente da linha argumentativa adotada, a problemática 

aponta para a urgência de o sistema público de saúde brasileiro se 

estruturar a fim de cumprir fiel e plenamente as suas incumbências nos 

casos ordinários e regulamentar, com a devida legitimidade, a maneira de 

tratar as exceções (Essencialidade e Assistência Farmacêutica: considerações 

sobre o acesso a medicamentos mediante ações judiciais no Brasil; Sant’Anna 

et al, 2011 - Destacamos).  

 

Em suma, o pedido de fornecimento do medicamento, insumo, ação ou serviço de saúde 

(e não de incorporação de uma tecnologia) baseia-se no direito à assistência farmacêutica, 

e não no complexo normativo de incorporação de tecnologia ao SUS.  

 

Repita-se, o pedido da ação judicial não é de incorporação de tecnologia em saúde mas 

sim de fornecimento desta, de modo que, tecnicamente, à luz do Direito Processual Civil, 

o fato de competir à União decidir sobre a incorporação de um medicamento, produto ou 

serviço de saúde não lhe confere pertinência subjetiva para figurar no feito. Além disso, 

como Estados e Municípios também podem incorporar medicamentos em listas 

suplementares/complementares, a se perfilhar a lógica jurídica aventada, todos os entes 

federativos deveriam figurar no polo passivo em litisconsórcio necessário, conduzindo ao 

tumulto processual e à inefetividade da tutela jurisdicional.  

 

 

V 

 

Ao perfilhar interpretação diversa, conduzindo todos os pleitos de medicamentos/insumos 

não incorporados para a Justiça Federal, corre-se o risco de o Poder Judiciário legitimar 

uma lógica sanitária distorcida e perversa para o SUS, qual seja, a de que, 

independentemente dos critérios epidemiológicos, todos os medicamentos/insumos 

passem a ser incorporados no grupo 1 A do componente especializado e sejam financiados 

e adquiridos exclusivamente pela União Federal, desestimulando Estados e Municípios a 

desempenharem suas funções constitucionais, legais e pactuadas, em uma lógica de 

centralização do SUS avessa aos princípios constitucionais da descentralização, 

regionalização e hierarquização inculpidos nos arts. 196 e seguintes da CRFB/88.  

 

Em outros termos, sob o argumento de que é preciso desonerar Estados e Municípios, que 

estariam sobrecarregados com o cumprimento de decisões judiciais relativas a ações e 

serviços de saúde atribuídos a outro entes, inverter-se-ia apenas o ente a ser 

sobrecarregado em descompasso com as normas e pactuações sanitárias, em nada 

contribuindo para uma organização efetiva do sus. Para tanto, é preciso observar o artigo 

35 da lei 8.080/90.  

 



Cita-se, como exemplo, o caso dos medicamentos Enoxaparina, Memantina, 

Levetiracetam, Rasagilina e Tobramicina, cuja proposta de pactuação apresentada pelo 

Ministério da Saúde, após sua incorporação ao SUS, era de inclusão dos medicamentos, 

segundo critérios epidemiológicos, técnicos e administrativos, no Grupo 2 (Enoxaparina, 

Memantina, Levetiracetam e Tobramicina) e 1B (Rasagilina).  

 

Devido à resistência dos Estados em CIT em assumir suas obrigações constitucionais e 

legais e participar do financiamento dos medicamentos com perfil epidemiológico do 

Grupo 2, o que retardou a dispensação dos medicamentos à população, todos os novos 

medicamentos foram incorporados no Grupo 1 A com financiamento e aquisição 

exclusivos da União Federal. É o que explicita a apresentação em anexo do Ministério da 

Saúde (Doc. 04). 

 

Portanto, caso o Supremo Tribunal Federal chancele que todas as demandas de saúde 

envolvendo medicamentos, insumos, ações e serviços de saúde não incorporados incluam 

necessariamente a União Federal no pólo passivo, Estados e Municípios que se omitem 

inconstitucionalmente sairão fortalecidos e premiados com o envolvimento da União 

Federal na lide. Em outras palavras, os rumos administrativos na pactuação do 

financiamento em CIT serão perversos para a organização e sobrevivência do SUS. 

 

Ou seja, a saída jurídica apresentada no voto condutor dos Emb.Decl. no RE 855.178 para 

desonerar Estados e Municípios que estariam “sobrecarregados” com condenações 

judiciais que seriam da atribuição da União Federal nada mais é, ao fundo, do que 

sobrecarregar exclusivamente a União Federal (com prejuízo, ainda, como se verá 

adiante, à efetividade processual)5, o que em nada contribui para a sustentabilidade, a 

organização e a sobrevivência do SUS.  

 

Na verdade, a única solução efetiva para o restabelecimento da equidade neste sentido 

compete, como se explicitará adiante, aos próprios entes federativos que devem se valer 

do processo administrativo de ressarcimento previsto no art. 35 da Lei nº 8.080/90.  

 

VI 

 

Também  não é correto afirmar, para justificar a pertinência subjetiva da União Federal 

nas demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, que o comando do 

art. 19-U da lei nº 8.080/90 é regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo 

financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das 

políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. 

 

Veja-se: o dispositivo fala expressamente que será definida em CIT a responsabilidade 

financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse à saúde ou 

 

 



procedimento de que trata o Capítulo VIII da Lei nº 8.080/90. E o capítulo trata 

expressamente apenas de medicamentos e produtos de interesse à saúde que são 

disponibilizados no âmbito do SUS, em conformidade com as diretrizes terapêuticas 

definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde e constantes das 

listagens essenciais do poder público. Ou seja, de medicamentos e produtos de interesse 

à saúde incorporados ao SUS! Portanto, apenas depois de realizada a incorporação de um 

medicamento ou produto de interesse à saúde pelo Ministério da Saúde é que será definida 

em CIT a responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento ou produto de 

interesse à saúde com esteio no art. 19-U da Lei nº 8.080/90. 

 

Portanto, a norma também não justifica a presença da União no pólo passivo das 

demandas em saúde que solicitam o fornecimento de medicamentos não incorporados. 

Até porque, mais uma vez, é preciso relembrar que, a teor do art. 19-P da Lei nº 8.080/90 

também Estados e Municípios podem incorporar medicamentos de forma suplementar, 

competindo à CIB e ao Conselho Municipal de Saúde, respectivamente, a pactuação da 

responsabilidade pelo fornecimento. 

 

  

VII 

 

Aliás, a tese, também já ventilada, de que o polo passivo das demandas deve ser composto 

necessariamente pelo ente federativo que possui, segundo a lei e as pactuações do SUS, 

a obrigação principal de financiar a aquisição do medicamento, produto ou serviço de 

saúde, ignora a complexidade das normas que estruturam o financiamento, o 

planejamento e a gestão da saúde, e cria precedente extremamente perigoso que, além de 

gerar insegurança jurídica, ensejará o deslocamento da maioria absoluta dos pleitos que 

envolvem medicamentos, produtos e serviços de saúde para a justiça federal.   

 

Com efeito, salvo quanto aos medicamentos do grupo 2 do componente especializado, a 

União financia ou participa do financiamento da aquisição de todos os demais 

medicamentos incorporados ao SUS. Assim como financia a maioria absoluta de todos 

os serviços de saúde, transferindo verbas do fundo nacional de saúde para os fundos 

estaduais e municipais, pois que, a teor do art. 198 da CRFB/88 e da LC 141/12, o 

financiamento da saúde é essencialmente tripartite.  

 

Ou seja, seguindo-se este raciocínio, com exceção das demandas que postulam 

medicamentos do grupo 2 do componente especializado, todas as demais serão, a partir 

de agora, propostas necessariamente em face da União e tramitarão na Justiça Federal, 

centralizando todas as discussões em postura diametralmente oposta aos princípios 

constitucionais da descentralização, regionalização e hierarquização das políticas 

públicas de saúde. 



E mais: como o financiamento dos medicamentos, insumos, ações e serviços de saúde 

envolve, ainda, em sua maioria, a participação de Estados e Municípios, grande parte das 

demandas de saúde passarão a ser propostas na Justiça Federal com a inclusão dos três 

entes federativos no polo passivo, com tumulto e retardo da marcha processual, perdendo 

celeridade e efetividade em prejuízo ao cidadão. 

A lógica da solidariedade passiva na prestação dos serviços de saúde possui razão de ser, 

e parte da sua essência está exatamente na complexidade das normas que estruturam o 

financiamento, a organização, o planejamento e a gestão no SUS. Quebrar esta 

solidariedade, ainda que sob uma proposta de “ressignificá-la”, é extremamente 

pernicioso para o cidadão, pois que inviabilizará, como se verá adiante, o próprio controle 

jurisdicional das políticas públicas e o efetivo papel do Poder Judiciário no Regime 

Democrático de Direito. 

 

A solidariedade na prestação dos serviços de saúde encontra respaldo não só na 

Constituição Federal (arts. 23, II, 195, 196 e 198 da CRFB/88) e na lei (nos arts. 2º, 7º, 

XI e 9º da Lei nº 8.080/90) como é resultado de pactuação entre os entes conforme 

expressa deliberação incorporada na  Resolução CIT nº 04/2012. E, é claro, encontra 

assento no federalismo cooperativo acolhido pela Carta Fundamental deste Estado (art. 

1º).  

 

Os dispositivos assentam que todos os entes possuem o dever de formular, financiar e 

executar políticas públicas destinadas à garantia da atenção integral, universal e 

igualitária à saúde dos cidadãos. Este é o sentido da expressão “dever do Estado” do 

comando do art. 196, caput, da Carta Maior e da responsabilidade solidária pactuada por 

todos os entes, em âmbito nacional, na Resolução CIT nº 04/2012, nos seguintes trechos: 

 

RESPONSABILIDADES  

1. Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS 

1.1 Municípios  

a. Garantir de forma solidária a integralidade da atenção à saúde da sua 

população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o 

Estado e com a União; 

d. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, 

observando os preceitos vigentes (EC 29/00 e LC 141/2012); 

1.2 Estados  

a. Responder, solidariamente com Municípios, Distrito Federal e União, 

pela integralidade da atenção à saúde da população;  

b. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, 

observando os preceitos vigentes (EC 29/00 e LC 141/2012); 

1.4 União  

a. Responder, solidariamente com os Municípios, o Distrito Federal e os 

Estados, pela integralidade da atenção à saúde da população;  

b. Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde;  



g. Exercer de forma pactuada as funções de normatização e de coordenação no 

que se refere à gestão nacional da atenção básica no SUS;  

j. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 

com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos 

que estejam sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional, 

observadas as normas vigentes e pactuações estabelecidas. 

 

A lógica, portanto, construída pelas próprias normas e pactuações que disciplinam o 

Sistema Único de Saúde é a de que, perante o cidadão, a responsabilidade dos entes nas 

prestações de saúde é solidária, e tanto é assim que a própria Lei nº 8.080/90 antecipando-

se a futuras discussões sobre ressarcimento, já estabeleceu, em seu art. 35, VII, o 

mecanismo para o devido ajuste de contas entre os entes: 

 

 

“Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, 

Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes 

critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e 

municipais; 

VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras 

esferas de governo”. 

  

 

Não há dúvida de que, para evitar a superposição desnecessária de atribuições entre os 

entes federativos e o consequente desperdício de recursos públicos, eles devem pactuar, 

entre si, na esfera administrativa, uma forma de execução regionalizada, coordenada e 

articulada dessas responsabilidades, orientando-se pelas regras de atribuição e de 

ressarcimento financeiro recíproco, previstas nos arts. 15, 16, 17, 18 e 35 da Lei nº 

8.080/90. 

 

Todavia, esta divisão e organização internas, pactuadas entre os entes, não pode ser oposta 

ao cidadão, sobretudo como subterfúgio para o descumprimento de um dever imposto 

pela Carta Fundamental do Estado a todos os entes federativos.  

 



Fazê-lo e exigir que o cidadão, vulnerável em uma relação com o Poder Público, tenha 

que conhecer e monitorar o cumprimento de todas as regras internas pactuadas entre os 

entes federativos para observá-las, exatamente no momento em que busca socorro e 

efetividade ao seu direito fundamental no Poder Judiciário, importa em transferir para o 

lado mais fraco dessa relação o dever de eficiência que é imposto à Administração 

Pública. E aprofundar, ainda mais, o desequilíbrio existente na relação cidadão-Estado, 

em manifesto retrocesso e afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º da CRFB/88). 

 

Fosse pouco, a experiência mostra que, na prática, nem todas as responsabilidades estão 

pactuadas, e muito menos, de forma clara e objetiva. O COAP/PGASS praticamente não 

saiu do papel e a PPI está desatualizada em diversos Estados. No Estado do Rio de 

Janeiro, por exemplo, a última atualização da PPI é de 2011. 

 

Note-se que, ainda quando algumas dessas regras internas existem, como nos casos da 

dispensação de alguns medicamentos e insumos e da execução direta de alguns serviços 

da atenção básica, mitigar a solidariedade e exigir que o cidadão as conheça e as observe 

no momento de demandar o Poder Judiciário para reivindicar um direito fundamental 

continua sendo prática injusta e atentatória ao Estado Democrático de Direito.  

 

É que, como o financiamento das ações e serviços públicos de saúde é tripartite (e muitas 

vezes um ente não repassa ou atrasa o repasse de sua parte financeira para o outro), o ente 

demandado judicialmente irá alegá-lo em sede judicial, mostrando a inviabilidade de 

custear sozinho a prestação de saúde sem que o corresponsável pelo financiamento 

cumpra a sua parte. E a marcha processual, certamente, se alongará nessa discussão, 

perdendo celeridade e efetividade em prejuízo ao cidadão. Isso, é claro, sem falar no 

aspecto já ventilado acima de que a maioria absoluta das demandas de saúde passariam a 

ser propostas na Justiça Federal em face dos três entes federativos, tumultuando ainda 

mais o feito.  

 

Poder-se-ia alegar que, nestas hipóteses em que as regras de dispensação estão definidas, 

o Poder Judiciário poderia observá-las e não deveria se imiscuir na questão do 

cofinanciamento. Afinal, ele está observando as regras do jogo definidas pelos próprios 

entes federativos. Mas, nesse caso, veja-se, os profissionais do Direito cairão na mesma 

crítica, qual seja, o de que estão desconsiderando as regras do SUS pertinentes ao 

financiamento, e desorganizando um sistema quando exige, por exemplo, de um 

Município, que dispense um medicamento do componente da atenção básica sem que este 

tenha recebido, do Estado ou da União, a sua cota parte no financiamento deste 

medicamento. Ou exigir do Estado que adquira e dispense um medicamento do 

componente especializado quando a União descumpriu a sua parte financeira. E ainda: 

condenar a União a fornecer um medicamento do Grupo 2 do componente especializado 

quando o Estado se omitiu integralmente. 

 

Em outros termos, de nada adiantará, no ponto, qualquer esforço que o Poder Judiciário, 

sensibilizado pelas críticas dos gestores e de muitos estudos sobre o tema no campo da 



Saúde (cita-se, como exemplo, MESSEDER et al., 2005 e PEREIRA et al., 2007) assim 

como sob o temor de estarem a desorganizar o SUS, faça para observar a divisão interna 

de atribuições entre os entes, pois que, ao final, o financiamento é tripartite. 

 

Mergulhar nesse caminho sugerido pelos gestores sob o argumento de que, neste caso, a 

judicialização não impactará na organização do SUS, é dar voltas no mesmo lugar, e 

dificultar, na verdade, o acesso à Justiça e à saúde. Este não é o papel do Poder Judiciário. 

E sim, garantir, ao cidadão, o direito fundamental à saúde quando os entes o violarem na 

esfera administrativa, cumprindo ou não a divisão interna de responsabilidades.  

 

O embate administrativo e financeiro, inclusive quanto ao ressarcimento, deverá ser 

travado entre os entes, na esfera própria administrativa, como afirma expressamente a 

própria Lei nº 8.080/90, em seu art. 35, VII. 

 

O que não se pode admitir é que interesses políticos e a recorrente acomodação dos entes 

federativos, que não regulamentam e não efetivam o processo administrativo de ajuste de 

contas previsto no art. 35, VII, da Lei nº 8.080/90, dificultem, com retrocesso, o acesso a 

direitos fundamentais mais caros ao Estado Democrático de Direito (saúde, vida e acesso 

à Justiça) e o controle jurisdicional de políticas públicas pelo Poder Judiciário, 

transferindo para o cidadão, mais uma vez, um ônus que é da Administração Pública.  

 

Aliás, foi nesse sentido a recente auditoria operacional do Tribunal de Contas da União 

(registro Fiscalis 142/2015) sobre a Judicialização da Saúde no SUS: 

 

“7. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SISTEMATIZADOS E 

REGULADOS PARA A REALIZAÇÃO DO RESSARCIMENTO 

INTERFEDERATIVO  

266. O Ministério da Saúde não mantém procedimentos sistematizados e 

regulados para a realização de ressarcimento financeiro a estados e municípios 

que custeiam ações e serviços de saúde judicializados que são de competência 

federal. 

267. A existência de mecanismos que viabilizem o ressarcimento 

interfederativo é importante para atribuir a cada ente a medida certa da 

respectiva responsabilidade em garantir, em cada caso concreto, o direito à 

saúde do autor da ação. 

268. A Constituição Federal dispõe que é competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde (CF, art. 23, 

inciso II). A Lei 8.080/1990 afirma, como um dos princípios do SUS, a 

‘conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população’ (Lei 8.080/1990, art. 7º, inciso 

XI). 

269. A partir dessas disposições normativas, a jurisprudência brasileira tem 

se voltado para o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes da 

federação no que diz respeito à execução das políticas públicas de saúde. A 



adoção desse entendimento está em discussão nos autos da proposta de súmula 

vinculante (PSV) 4, em trâmite no STF. No voto que proferiu, no julgamento 

do agravo regimental na STA 175, o Ministro Gilmar Mendes afirmou 

expressamente que: ‘em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos entes 

da Federação deve ser efetivamente solidária’. 

270. Com base nesse entendimento, as ações judiciais de saúde podem ser 

ajuizadas contra qualquer dos entes federativos, isoladamente ou em 

litisconsórcio passivo. Desse modo, a decisão judicial proferida nesses 

processos pode impor a obrigação de fornecer o item de saúde pleiteado a mais 

de um ente federativo, de forma solidária. 

271. Embora a competência para cuidar da saúde seja comum à União, aos 

estados, ao DF e aos municípios, as políticas públicas de saúde são pactuadas 

de forma tripartite e repartem as responsabilidades nos três níveis federativos, 

como a política de assistência farmacêutica, que é estruturada em três 

componentes (básico, estratégico e especializado), cada um com repartição de 

responsabilidades e do financiamento. No componente básico, cada ente deve 

contribuir com contrapartidas mínimas (valor por habitante/ano) e a União é 

responsável pelo fornecimento de produtos, como insulina e insumos do 

Programa Saúde da Mulher. No componente estratégico, a União é responsável 

pelo financiamento e aquisição no que envolve programas estratégicos, como 

controle de endemias, o Programa AIDS/DST, o Programa Nacional de Sangue 

e Hemoderivados e os imunobiológicos. Por fim, no componente 

especializado, cujos medicamentos são comumente chamados de 

medicamentos de ‘alto custo’, há uma divisão da responsabilidade e 

financiamento em três grupos. Portanto, a depender do caso, a União é 

responsável pelo financiamento, pela compra centralizada ou pela 

transferência de recursos, e os municípios e estados pelo financiamento ou pela 

distribuição. 

272. Desse modo, sem observar a capacidade financeira dos entes e as 

competências estabelecidas no sistema, as decisões judiciais muitas vezes vão 

de encontro aos pactos federativos, fazendo com que municípios e estados 

arquem com medicamentos e procedimentos que, consoante as políticas, 

deveriam ser custeados pela União, o que onera, muitas vezes de forma 

desproporcional, os orçamentos desses entes. Por outro lado, o Ministério da 

Saúde informou também ser condenado judicialmente a fornecer ações e 

serviços de saúde que são da competência de estados e/ou municípios (peça 

84). Assim, determinadas decisões judiciais provocam uma iniquidade no 

custeio das ações e dos serviços de saúde, sem observância da Constituição 

(CF, art. 194, parágrafo único, inciso V). 

273. Um meio para que a equidade e, consequentemente, as competências 

estabelecidas nas políticas sejam observadas é a solicitação administrativa à 

União de ressarcimento dos recursos gastos por estados e municípios nesse tipo 

de decisão judicial (aquela que compele um ente a arcar com um medicamento 

ou um procedimento que não é de sua competência). 

274. Instada sobre os valores do ressarcimento federal a estados e 

municípios, a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

informou que ‘o Sistema de Pagamento – SISPAG para registro de processos 

judiciais, implantado a partir de 2012, não possibilita visualizar as informações 

com o nível de detalhamento solicitado’ (peça 99, p. 1-2). Observa-se, assim, 

uma falta de controle do Ministério da Saúde a respeito dos pedidos de 

ressarcimento interfederativo, bem como dos valores que são efetivamente 

ressarcidos. 



275. Diante da necessidade de estabelecimento de regras, fluxos e prazos 

para esse procedimento, o grupo técnico da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) que debateu sobre a judicialização da saúde elaborou uma minuta de 

resolução nesse sentido, que foi entregue ao então Ministro da Saúde Arthur 

Chioro, em 27 de março de 2014 (peça 122). No entanto, até o momento, não 

há notícias de aprovação de qualquer regulamento nesse sentido. 

276. Há a necessidade de controles, regras e procedimentos sistematizados a 

respeito desse ressarcimento, de forma a promover a equidade no custeio do 

direito à saúde e as competências estabelecidas pela política. Além disso, é 

imperativo que esse ressarcimento seja acessível a todos os entes, bem como 

que os valores gastos pelo Ministério da Saúde nesse tipo de reembolso sejam 

transparentes. 

277. Diante do exposto, propõe-se recomendar ao Ministério da Saúde, em 

articulação com o Conass e com o Conasems, que regulamente, bem como 

controle e divulgue, o ressarcimento de valores despendidos pelas secretarias 

estaduais e municipais de saúde em face do cumprimento de decisões judiciais 

que imputam a estados, ao Distrito Federal e aos municípios obrigações 

diversas das estabelecidas nas políticas de saúde do SUS, considerando, 

inclusive, a glosa de valores despendidos pela União no cumprimento de 

decisões judiciais cujas ações e serviços de saúde são de competência de outro 

ente. 

278. Com a implementação dessas recomendações, espera-se que seja 

observada a equidade no custeio do direito à saúde e as competências 

estabelecidas nas políticas de saúde. 

 

À luz de tais ensinamentos, o Tribunal de Contas da União recomendou ao Ministério da 

Saúde que: 

 

“9.3. recomendar ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 250, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, c/c arts. 4º, 6º e 8º, II e III, da Resolução TCU 

265/2014, que, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, 

avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos, 

com vistas à melhoria dos procedimentos de ressarcimento financeiro a estados 

e municípios que custeiam ações e serviços de saúde judicializados que são de 

competência federal: 

9.3.1. regulamentação do processo de ressarcimento de valores despendidos 

pelas secretarias estaduais e municipais de saúde em face do cumprimento de 

decisões judiciais que imputam a estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

obrigações diversas das estabelecidas nas políticas de saúde do SUS, 

considerando, inclusive, a glosa de valores despendidos pela União no 

cumprimento de decisões judiciais cujas ações e serviços de saúde são de 

competência de outro ente federativo; 

9.3.2. controle e divulgação do ressarcimento dos valores acima descritos;” 

 

Veja-se que, mais uma vez, é a falta ou deficiência na gestão e no planejamento do SUS 

que acarreta impactos no orçamento e conduz à Judicialização. E não o inverso, como 



vem sendo jogado diariamente pelos gestores para esta nobre Corte Constitucional. Não 

é a toa que nenhuma linha foi gasta para mencionar a existência do art. 35 da Lei nº 

8.080/90. 

 

Em suma, a competência comum da prestação de saúde, o financiamento tripartite do 

SUS, a regionalização com direção única em cada esfera de Governo e o dever de 

cooperação técnica e financeira imposto a todos os entes pela Constituição indica que o 

SUS se descentraliza, sem, contudo, perder, perante o cidadão, titular do direito integral 

à saúde, a sua unicidade. Por isso, as ações e os serviços necessários à promoção, proteção 

e recuperação da saúde pública podem ser exigidos de qualquer de seus gestores/entes 

federativos.  

 

Portanto, a lógica correta, já assentada no julgamento da STA 175-CE, reafirmada há anos 

nos Tribunais Superiores e em nada impactada pelas modificações introduzidas na Lei nº 

8.080/90 pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2011 (eis que as divisões de atribuições entre 

os entes sempre existiram nos atos administrativos do SUS) é a de que, caso um ente 

federativo seja condenado judicialmente a fornecer um medicamento ou serviço de saúde 

atribuído administrativamente a outro ente federativo, o ajuste de contas deve ser buscado 

na via administrativa, nos termos do art. 35 da Lei nº 8080/90 e, somente em último caso, 

na hipótese de lide entre os entes federativos, pela via judicial.  
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Nº PROCESSO JUSTIÇA 
ESTADUAL-RJ 

0000011-43.1996.8.19.0041. 

PARTES IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTÍSTICO 
NACIONAL X FELIPPE JEREMIAS TORTORELLA. 

JUÍZO DE ORIGEM VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARATY-RJ. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

08/04/2008. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 29/04/2008. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 03/09/2008- “Às partes, tendo em vista a redistribuição do 
feito”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 0024091-34.1995.4.02.511. 

JUÍZO FEDERAL 01ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANGRA DOS 
REIS. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL  

148 DIAS/21,14 SEMANAS. 
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Nº PROCESSO JUSTIÇA 
ESTADUAL-RJ 

0016995-93.2017.8.19.0000. 

PARTES RENATO PEREIRA RIBEIRO X BANCO BRADESCO S/A. 

JUÍZO DE ORIGEM 08º VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA IGUAÇU. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

14/06/2017. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 31/01/2018. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 12/04/2018- “À distribuição”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 0500007-73.2018.4.02.5120. 

JUÍZO FEDERAL 05ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE NOVA 
IGUAÇU-RJ. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

302 DIAS/43,14 SEMANAS. 
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Nº PROCESSO JUSTIÇA 
ESTADUAL-RJ 

0027748-63.2004.8.19.0001. 

PARTES WEVERSON RODRIGUES DE SOUZA X RFFSA (UNIÃO 
FEDERAL). 

JUÍZO DE ORIGEM 30ª VARA CÍVE DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

03/04/2008. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 07/05/2008. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 20/06/2008- “Dê-se ciência às partes da redistribuição do 
feito. Intime-se a parte autora para que providencie o 
recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias.” 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
 

0006848-53.2008.4.02.5101. 
 
 
 

JUÍZO FEDERAL 02ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANGRA DOS 
REIS. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

78 DIAS/11,14 SEMANAS. 
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PARTES GUILHERME CÂMARA MACHADO X DIRETOR DA 
FACULDADE IBMEC. 

JUÍZO DE ORIGEM 35ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

07/02/2011. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 17/05/2011. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 07/06/2011- “1-Promova a parte autora o recolhimento de 
custas, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção 
processual (CPC, art. 284). 
2- Cumprido o item nº1, remetam-se os autos ao MPF”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

000631759.2011.4.02.5101. 
 
 
0185.054-56.2008.8.19.0001. 

JUÍZO FEDERAL 30ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

120 DIAS/17,15 SEMANAS. 
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PARTES CARLOS EMANUEL LIMA LEITE E OUTRO X PETROLEO 
BRASILEIRO S/A PETROBRAS. 

JUÍZO DE ORIGEM 35ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

18/10/2005. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 17/05/2011. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 09/02/2006- “Às partes para se pronunciarem 
justificadamente sobre provas, iniciando-se pela parte 
autora ”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

0022909-91.2005.4.02.5101. 
 
 
0090162-68.2002.8.19.0001. 

JUÍZO FEDERAL 02ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

114 DIAS/16,29 SEMANAS. 
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PARTES RODRIGO SIQUEIRA DE AMORIM rep/ ALESSANDRA 
SEIQUEIRA MUNIZ DE AQUINO X FRANCISCO GESSIVALDO 
DE AMORIM. 

JUÍZO DE ORIGEM 03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

31/03/2008. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 18/04/2008. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 06/11/2008- “Atribua a parte autora valor à causa 
compatível com o rito ordinário, em 5 (cinco) dias, 
complementando as custas judiciais, se necessário. 
Após, cite-se. ”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 
 

0804369-54.2008.4.02.5101. 
 
 
0007037-42.2006.8.19.0203. 

JUÍZO FEDERAL 09ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

220DIAS/31,42 SEMANAS. 
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PARTES HELIO SAMPAIO DE ASSUNÇÃO X DIRETOR DE FURNAS. 

JUÍZO DE ORIGEM 40ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

06/02/2013. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 27/02/2013. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 26/06/2013- “Dê-se vista a parte autora para que requeira 
o prosseguimento que entender cabível, no prazo de 10 
dias. 
 
Após ciência ao impetrado da redistribuição ao presente 
Juízo, pelo prazo de 10 dias. 
 
Em seguida, voltem os autos conclusos. ”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

0005608-53.2013.4.02.5101. 
 
 
0332717.04.2011.8.19.0001. 

JUÍZO FEDERAL 07ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

140DIAS/20,01 SEMANAS. 
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PARTES RIEX COMERCIO INTERNACIONAL LTDA X CENTRAL 
ELÉTRICA BRASILEIRA. 

JUÍZO DE ORIGEM 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

31/10/2008. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 05/09/2011. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 09/09/2011- “Dê-se vista a parte autora para que requeira 
o prosseguimento que entender cabível, no prazo de 10 
dias. 
 
Após ciência ao impetrado da redistribuição ao presente 
Juízo, pelo prazo de 10 dias. 
 
Em seguida, voltem os autos conclusos. ”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

0012884-09.2011.4.02.5101. 
 
 
0103830-67.2006.8.19.0001. 

JUÍZO FEDERAL 01ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAÉ. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

1.043DIAS/149,01 SEMANAS. 
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PARTES FAZENDA NACIONAL X E NOGUEIRA DE SOUZA. 

JUÍZO DE ORIGEM 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS-RJ. 

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

01/03/2007. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 11/04/2007. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 31/07/2007- “intime-se o exequente”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

0000315-67.2007.4.02.5116. 
 
 
0001115-18.1998.8.19.0068. 

JUÍZO FEDERAL 02ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO DAS 
OSTRAS-RJ. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

152DIAS/21,71 SEMANAS. 
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PARTES PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA X INSS-INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

JUÍZO DE ORIGEM 16ªCÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.  

DATA DA REMESSA À JUSTIÇA 
FEDERAL 

06/10/2006. 

RECEBIMENTO JUST FEDERAL 16/10/2006. 

DATA DO 1º DESPACHO/TEOR 17/10/2006- “intime-se o exequente”. 

N.º PROCESSO FEDERAL 
 
N.º PROCESSO ESTADUAL 

0002323-87.2006.4.02.5104. 
 
002755-85.2006.8.19.0000. 

JUÍZO FEDERAL 02ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO DAS 
OSTRAS-RJ. 

TEMPO ENTRE A REMESSA E O 
1º DESPACHO NA JUSTIÇA 
FEDERAL 

11DIAS/1,57 SEMANAS. 

 

 

MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL DE DIAS ENTRE  

REMESSA DA JUSTIÇA ESTADUAL E 1º DESPACHO NA JUSTIÇA FEDERAL: 232,8 DIAS.1 

 
1 Os processos foram escolhidos aleatoriamente para que a média de dias pudesse ser real. Não houve 
seleção entre remessas longas que favorecessem um cálculo que levasse a um resultado mais extenso. 
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DESPACHO Nº JFRJ-DES-2019/38324
Referência: Externo Nº JFRJ-EXT-2019/00850 , 08/10/19 - JFRJ.
Assunto: Tramitação de documentos e de processos administrativos

 

Trata-se de Oficio DPGERJ/COSAU/Nº 612/2019, por meio do qual a
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro solicita informações, em caráter
de urgência, ao Setor de Atendimento aos Jurisdicionados e Cidadania - SEAJU/RB da
Justiça Federal acerca do declínio de competência entre a Justiça Estadual do Rio de
Janeiro e a Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para fins de instrução
de procedimentos e julgamentos de Recurso Extraordionário com repercussão geral
em que figura como amicus curiae, bem assim em razão da condução da abordagem
do tema pautado para julgamento para o dia 23.10.2019, no plenário do Supremo
Tribunal Federal.

São solicitadas as seguintes informações pelo sobredito órgão:

1) O quantitativo de processos recebidos na SEAJU/RB em decorrência de
declínios de competência determinados por magistrados estaduais, envolvendo partes
hipossuficientes;

2) A forma de envio dos processos da Justiça Estadual para a SEAJU/RB;

3) O tempo médio entre o envio do processo no âmbito da Justiça Estadual
e o recebimento dos processos na SEAJU/RB;

4) Lista numeral dos processos recebidos pela SEAJU/RB em razão de
declínios de competência determinados por magistrados estaduais no ano de 2019;

5) Intercorrências na rotina de recebimento dos processos que sejam
relevantes para a compreensão do tema declínio de competência e duração razoável
no processo e acesso à justiça  em tutela de saúde.

A Coordenadoria de Atendimento aos Jurisdicionados e Cidadania, por
meio do despacho Nº JFRJ-DES-2019/38136, apresentou as seguintes informações:

(...)

Quanto ao solicitado no referido Ofício:

1. Não há como determinar o quantitativo de processos, uma vez que não é
possível separá-los dos demais feitos de assuntos diversos.

2. A forma de envio dos feitos é, predominantemente, via malote digital.

3. Embora não seja possível determinar tempo médio, a remessa via malote
digital é imediata.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
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4. Não é possível atender, tendo em vista o relatado no item 1.

5. Temos três intercorrências que se aplicam a todo processo remetido via
malote digital oriundo da Justiça Estadual:

5.1) Quantidade de arquivos:

Os processos remetidos são compostos de uma grande quantidade de
arquivos do tipo pdf, divididos conforme cada ato do processo (certidões, informações,
mandados e despachos/decisões), além das peças juntadas pelas partes no decorrer
do trâmite processual (petições e documentos que as acompanham). Desse modo,
esses processos chegam à SEAJU/RB (e a qualquer unidade de Atendimento ao
Jurisdicionado e Cidadania da SJRJ) divididos em quantidades que variam (informação
baseada na experiência dessa própria Coordenação entre os anos de 2012 e 2017 e
da Chefia do Setor de 2018 até o presente momento) entre trinta e trezentos arquivos.

Como a quantidade de arquivos é grande, a unidade de destino precisa
salvar os mesmos um a um, observando-se a ordem correta, e conferir se a paginação
está completa para, só então, efetivamente distribuir o processo.

De modo diferente, os envios oriundos das Justiças Federais de outros
Estados são compostos, via de regra, por uma pequena quantidade de arquivos. Isso
se dá porque, ou o sistema de onde se extrai a íntegra dos autos permite a formação
de um arquivo único, ou os juízos de origem conseguem consolidá-los em um só
arquivo, mediante o uso de programas compactadores, o que simplifica as remessas. O
único pormenor seria o limite de tamanho de arquivo para o sistema de malote digital;
pela utilização dos mesmos programas já referidos, esse problema é facilmente
superado.

5.2) Equívocos na seleção do setor de destino:

É frequente observarmos remessas equivocadas por parte dos juízos de
origem no que tange à escolha do setor de destino. O mais frequente é o envio de
processos com declínio entre as primeiras instâncias, mas cujo destino selecionado no
malote digital é a Distribuição do TRF2 (Segunda Instância). Tomando como exemplo
uma remessa composta por cinquenta arquivos, a Distribuição do TRF2, após receber
o processo, faz o envio desses arquivos, um a um (pois o reencaminhamento só é
possível assim, um a um), à primeira instância. Mesmo assim, tais envios têm como
destino a SAJ - Subsecretaria de Atividades Judiciárias que, por sua vez, precisa
reencaminhar os mesmos cinquenta arquivos ao destino correto, qual seja, a SEAJU à
qual as varas competentes encontram-se vinculadas administrativamente. Somente a
partir da leitura dos arquivos nas SEAJUs é que o processo pode ser efetivamente
distribuído.

Observa-se, também, o envio de recursos distribuídos originariamente no
TJ/RJ, mas cuja competência para o julgamento é do TRF2 (eis que se referem a
processos de competência delegada), às SEAJUs (1ª Instância) que, por sua vez,
precisam remeter os arquivos à Distribuição do TRF2, um a um. Como os processos de
saúde não envolvem competência delegada, tal situação não se aplica. Mas faço a
colocação somente para ilustrar o dia a dia no trato com o sistema de malote digital.

Cabe  esclarecer que o envio originário dos arquivos pode ser feito em
conjunto, selecionando-se intervalos de arquivos. Porém, qualquer reencaminhamento,
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a partir daí, só pode ser feito um a um.

Essas são as informações.

(...)

Pelo exposto, ratifco os termos das informações retrocitadas pela
Coordenadoria de Atendimento aos Jurisdicionados e Cidadania (JFRJ-DES-
2019/38136), e encaminho o expediente à Subsecretaria de Atividades Judiciárias, com
vistas a oficiar à Defensoria Pública da União do Estado do Rio de Janeiro, com a
maior brevidade possível, em resposta ao Of.DPGERJ/COSAU/Nº 612/2019, devendo
ser acostado, em anexo, cópia do presente despacho.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

 

assinado digitalmente
LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL

Diretora da Secretaria Geral
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OFÍCIO Nº JFRJ-OFI-2019/06675
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Sra. Thaísa de Souza Guerreiro

Coordenadora de Saúde, Tutela Coletiva e Plantão Noturno

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Marechal Câmara, 314 - Centro
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20020-080

Assunto: Tramitação de documentos e de processos administrativos

 

Prezada Senhora,

Em atenção ao Ofício DPGERJ/COSAU/Nº 612/2019, que solicita
informações acerca da tramitação de processos, em decorrência de declínios de
competência, entre a Justiça Estadual do Rio de Janeiro e esta Justiça Federal, vimos
cientificar-lhe do inteiro teor do despacho nº JFRJ-DES-2019/38324 (em anexo),
exarado pela Ilma. Sra. Diretora Geral da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

 

ANDREA ALVES INOCENCIO
DIRETOR DE SUBSECRETARIA EM EXERCÍCIO

SUBSECRETARIA DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
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outras 

doenças 
crônicas do 

fígado
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aparelho 
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masculina

Acre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - - - -
Alagoas 1 2 6 4 7 3 9 5 8 10 - - - - - - -
Amapá 1 2 5 3 4 6 8 7 10 - 9 - - - - - -
Amazonas - 1 - - 6 3 - 7 - - 2 4 5 7 8 9 -
Bahia 1 2 5 3 7 4 9 6 8 10 - - - - - - -
Ceará 1 1 8 3 4 6 10 5 7 - 9 - - - - - -
Distrito 
Federal* 1 1 4 3 6 5 10 8 7 9 - - - - - - -
Espírito Santo - - 6 - - 3 - 5 8 1 2 4 7 9 - 10 -
Goiás 1 2 3 4 5 8 9 6 7 - 10 - - - - - -
Maranhão 1 2 5 3 6 4 9 8 7 - 10 - - - - - -
Mato Grosso 1 2 4 3 5 6 9 8 7 10 - - - - - - -
Mato Grosso 
do Sul 1 2 5 3 4 6 9 8 7 10 - - - - - - -
Minas Gerais 1 2 5 3 4 6 9 7 8 - 10 - - - - - -
Pará 1 2 6 3 4 5 9 7 8 - 10 - - - - - -
Paraíba 1 2 6 4 5 3 9 7 8 - 10 - - - - - -
Paraná 1 2 4 3 5 6 9 8 7 - 10 - - - - - -
Pernambuco 1 2 3 4 7 5 9 6 8 10 - - - - - - -
Piauí 1 2 8 3 6 4 10 9 5 7 - - - - - - -
Rio de Janeiro 1 2 6 4 3 5 8 7 10 - - - - - - - 10
Rio Grande do 
Norte 1 3 7 2 5 4 9 6 8 - 10 - - - - - -
Rio Grande do 
Sul 1 2 4 3 5 7 10 8 9 - 6 - - - - - -
Rondônia 1 2 4 3 6 5 9 8 7 10 - - - - - - -
Roraima 1 2 6 3 5 4 8 9 7 10 - - - - - - -

Santa Catarina 1 2 4 3 5 6 9 10 7 - 8 - - - - - -
São Paulo 1 3 5 2 4 6 7 8 9 - 10 - - - - - -
Sergipe 1 2 7 4 6 3 9 5 8 10 - - - - - - -
Tocantins 1 2 6 3 7 4 9 8 5 - 10 - - - - - -

*Distrito Federal - divergência entre o texto e o ranking

Mariores causas de mortalidade 2015*

*causas de moratilidade referentes a 2015, divulgadas em 2018 pelo Ministério da Saúde - SAÚDE BRASIL ESTADOS 2018: Uma análise de situação de saúde segundo o perfil de mortalidade dos Estados e DF



Pactuação do financiamento de 
medicamentos Enoxaparina, Memantina, 
Levetiracetam, Rasagilina e Tobramicina

Grupo 1A - CEAF

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite

13 de dezembro de 2018



Medicamentos Centralizados e 
Pactuados no Grupo 1A- 2017 e 2018
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Proposta Inicial de Pactuação: 

Medicamento Situação Clínica
Impacto orçamentário 

no primeiro ano (R$)
Portaria SCTIE PROPOSTA MS

1 Enoxaparina Gestantes c/ 

trombofilia

R$ 2.771.024,95 SCTIE/MS nº 10 de 25

de janeiro de 2018
Grupo 2

2 Levetiracetam
Epilepsia 

R$ 39.266.967,31 SCTIE/MS nº 30 de 03 

de agosto de 2017
Grupo 2

3 Memantina Doença de Alzheimer 
R$ 9.524.799,10 SCTIE/MS nº 49 de 09 

de novembro de 2017
Grupo 2

4 Rasagilina Doença de Parkinson 
R$ 9.175.972,68 SCTIE/MS nº 27 de 03 

de agosto de 2017
Grupo 1 B

5 Tobramicina Fibrose Cística
R$ 9.581.180,75 SCTIE/MS nº 36 de 27 

de outubro de 2016
Grupo 2

Menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1

Refratariedade  à primeira linha de tratamento 
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Questoes sensiveis

● Disponibilizacao de medicamentos no SUS 

necessita de pactuacao de financiamento na CIT

● Prazo muito longo desde a Incoporacao

● Judicializacao dos itens incorporados

● Questionamentos do MP

● Expectativa de atendimento a populacao

● Dificuldade de pactuacao de acordo com 

caracteristicas dos medicamentos

● Dificuldade financeira dos Estados



Passos após incorporação de um medicamento

Pactuação de financiamento no âmbito da CIT

Publicação do PCDT em sua versão final –AGUARDA-SE 

PUBLICAÇÃO DO PCDT PARA ENOXAPARINA 

Iniciar processo de aquisição

Criar procedimentos na SIGTAP – R$ 0,00

Definições junto às SES sobre os processos de 
programação 



Pactuação – Grupo 1A
Medicamento Forma

Farmacêutica

Indicação Data de Incorporação

Enoxaparina

40mg/0,4ml

Solução injetável Gestantes com trombofilia PORTARIA Nº 10, de 

24/JAN/2018

Levetiracetam 250mg, 

500mg e 100mg/ml

Comprimido 

revestido e 

Solução oral

Epilepsia PORTARIA Nº 56, de 

01/DEZ/2017

Memantina 10mg Comprimido

revestido

Doença de Alzheimer PORTARIA Nº 49, de 

08/NOV/2017

Rasagilina 1mg Comprimido Doença de Parkinson PORTARIA Nº 27, de 

02/AGO/2017

Tobramicina

300mg/5ml

Solução inalatória Fibrose Cística PORTARIA Nº 36, de 

26/OUT/2016



Medicamentos Centralizados e 
Pactuados no Grupo 1A- 2017 e 2018
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ceaf.daf@saude.gov.br

Obrigado!
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