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do Fórum Nacional de Saúde 



Comitê Executivo do Paraná 
Histórico e ações 

 
- Resolução nº 107/2010 do CNJ 
 

- Composição heterogênea 
 
- Divulgação de informações 
 
- Interação com os órgãos de saúde – realidade local 
 
- Enunciados e recomendação 
 
- Núcleo de Assistência Técnica 
 
- Interiorização – Encontros Regionais 
 
-Atenção ao sistema privado de saúde 
 

- SUS e a atenção básica à saúde 
 



Informações do site do Comitê 

    - Apresentação 
    - Atas das reuniões 
    - Artigos, Pareceres e Bibliografia 
    - Cartilha - A Judicialização do Direito à Saúde 
    - Cartilha de Apoio Médico e Científico ao Judiciário - Unimed 
    - Enunciados e Recomendações 
    - Sentenças e acórdãos 
    - Legislação 
    - Secretaria de Estado da Saúde 
    - Assistência Farmacêutica 
    - PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas) 
    - RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) – lista 2012 
    - Elenco de medicamentos padronizados pelo Min. da Saúde no 
Componente 
      Especializado da Assistência Farmacêutica 
    - Publicações do CONASS sobre o Sistema de Saúde 
    - Links úteis 
    - Fale com o Comitê de Saúde 

 

. 



Enunciados do Comitê Executivo do Paraná 

Enunciado nº 1  

   
“  As ações que versem sobre pedidos para que o Poder 
Público promova a dispensação de medicamentos ou 
tratamentos, baseadas no direito constitucional à saúde, 
devem ser instruídas com prescrição de médico em exercício 
no Sistema Único de Saúde, ressalvadas as hipóteses 
excepcionais, devidamente justificadas, sob risco de 
indeferimento de liminar ou antecipação da tutela". 



Enunciados do Comitê Executivo do Paraná 

Enunciado nº 2  

   
“ Os pedidos ajuizados para que o Poder Público forneça 
ou custeie medicamentos ou tratamentos de saúde devem ser 
objeto de prévio requerimento à administração, a quem 
incumbe responder fundamentadamente e em prazo razoável. 
Ausente o pedido administrativo, cabe ao Poder Judiciário 
ouvir o gestor público antes de apreciar pedidos de liminar, se 
o caso concreto o permitir". 



Enunciados do Comitê Executivo do Paraná 

Enunciado nº 3  

  
 “ A determinação judicial de fornecimento de 

medicamentos deve observar a existência de registro na 
ANVISA". 
 
(Ref. Legislativa: artigo 19-T, inciso II, da Lei nº 8.080/90, com 
redação dada pela Lei nº 12.401/11). 

 
 
 



Enunciados do Comitê Executivo do Paraná 

Enunciado nº 4  

 
   

“ Ao impor a obrigação de prestação de saúde, o Poder 
Judiciário deve levar em consideração as competências das 
instâncias gestoras do SUS". 
 
 
 



Recomendação do Comitê Executivo do Paraná 

Recomendação nº 1 
   

"os Advogados públicos e privados, Promotores de 
Justiça, Magistrados, Servidores Públicos e demais 
profissionais que direta ou indiretamente atuem nas 
tutelas inerentes ao Direito de Saúde a solicitarem dos 
médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde: 
 
a) O esgotamento das alternativas de fármacos 
previstas na lista RENAME e nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, listas 
suplementares e demais atos que lhes forem 
complementares, antes de prescreverem tratamento 
medicamentoso diverso aos pacientes. 
 



Recomendação do Comitê Executivo do Paraná 

 
b) se ainda assim for prevalente tecnicamente a indicação de droga não 
apresentada nas listas oficiais (divulgadas no site da Secretária Estadual de 
Saúde – www.sesa.pr.gov.br), o profissional responsável deverá elaborar 
fundamentação técnica consistente, indicando quais os motivos da exclusão 
dos fármacos já eventualmente previstos e, se cabível, menção à sua 
eventual utilização anterior pelo usuário sem que houvesse resposta 
adequada. 
 
c) devem, também, ser identificados quais os benefícios da nova substância 
prescrita na hipótese concreta (e os riscos decorrentes da sua não 
dispensação), com a apresentação de estudos científicos eticamente 
isentos e comprobatórios dessa eficácia (v.g., revistas indexadas e com 
conselho editorial; revisão do caso com suporte na medicina baseada em 
evidências - MBE); 



Recomendação do Comitê Executivo do Paraná 

d) quando pertinente (especialmente quando se tratar 
de drogas de alto custo), manifestação sobre 
possíveis vínculos, formais ou informais, do prescritor 
com o laboratório fabricante do remédio em questão; 
 
e) a indicação farmacêutica deverá adotar, 
obrigatoriamente,  a Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum 
Internacional (DCI), constando o nome genérico, 
seguido do nome de referência da substância. 
 
f) da mesma forma se procederá quando o fármaco, 
embora constante dos Protocolos, for receitado em 
face de situação diversa da ali descrita. 



A questão da alocação 
de recursos e 

judicialização da sáude  
  
 
Dificuldades orçamentárias 
 
 Insulina, Peninsulina e Hemodiálise 
 
www.coursera.com 
 
 
 



Comitê Executivo do Paraná 

Aspectos negativos da judicialização da saúde: 
 
- Desorganização do SUS; 

 
- Influência sobre as finanças públicas; 

 
- Escolhas judiciais de políticas públicas; 

 
- Aporte de escassos recursos para alguns beneficiários 

em detrimento das políticas instituídas – exemplo do 
Paraná: 
 

 



Distribuição de Medicamentos  
Dados do CEMEPAR em 2011 

PROGRAMAS VALOR              

Componente Especializado  R$    230.293.741,71 

Componente Estratégico  R$    122.342.887,96 

              Programa  AIDS (antiretrovirais)  R$         33.742.355,42 

              Imunobiológicos (soros e vacinas)  R$         80.186.076,12 

Componente Básico   R$        2.720.848,71 

Imatinibe (compra MS)  R$        9.665.520,00 

Programas Estaduais SESA  R$      32.767.533,86 

Demanda Judicial  R$      45.073.802,93 

TOTAL   R$    442.864.335,17 

Repasse estadual aos municípios (CBAF)  R$      20.198.395,77 



Total de Gastos nos últimos 10 anos 
pela CEMEPAR 

ANO Valor da distribuição de medicamentos (R$) 

2003 741.369,06 

2004 3.377.305,06 

2005 6.852.110,37 

2006 12.418.871,02 

2007 15.780.851,97 

2008 19.336.580,60 

2009 35.004.454,94 

2010 35.718.740,24 

2011 45.073.802,93 

2012 (até 22/06/2012) 24.010.559,43 

Total em 10 anos 198.314.840,62 



ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Atendimento às Demandas  Judiciais 

por Medicamentos 

Nº de ações recebidas pelo CEMEPAR (1999 a junho 
2012) 6.998 

N.º usuários ativos no MDJ em 22/06/2012 2.784 

N.º usuários inativos no MDJ em 22/06/2012 3.459 

N.º óbitos no MDJ em 22/06/2012 716 

N.º usuários pendentes no MDJ em 22/06/2012 39 

Nº usuários novos cadastrados no MDJ em 2010 1.000 

Nº usuários novos cadastrados no MDJ em 2011 1.424 

Nº usuários novos cadastrados no MDJ até 22/06 
2012 730 



Comitê Executivo do Paraná 

Aspectos positivos da judicialização da saúde: 
 
- Programa nacional de medicamentos para HIV/AIDS; 

 
- Lei nº 12.401/11, especialmente os arts. 19-Q e 19-R): 

 
a) Revisão da lista RENAME (em março de 2012) passando de 550 para 

810 itens (Portaria 533 do MS) e Portaria nº 53/2012 (incorpora 
medicamento; 
 

b) Atualização dos PCDT (14 inclusões/alterações em 2011 e 2012); 
 

- Lei nº 12.732/2012: fixou prazo de 60 dias para início do 
tratamento de câncer maligno. 
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Site do Comitê Executivo do Paraná 
 
 

http://www.jfpr.jus.br/saude 
 

ou 
 

http://www.jfpr.jus.br/conteudo/o-que-e-o-comite/140 
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Comitê Executivo do Paraná 

 
Obrigado! 
 
João Pedro Gebran Neto 
Juiz Federal 
Coordenador do Comitê Executivo do Paraná 
 

 
Email: jpg@jfpr.jus.br 


