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GUIA JUD-SUS

I - Procedimentos de registro e controle das 
demandas judiciais 

II - Procedimentos administrativo-processuais 
preliminares 

III - Aspectos relevantes para a defesa judicial do 
município



Procedimentos de registro e 
controle das demandas 
judiciais 

Registro geral das demandas judiciais

• Sistemas ou métodos de monitoramento das 
demandas judiciais

Registros de informações relevantes 

• Identificação do usuário: nome, endereço e 
contatos;

• Número do processo;

• A identificação da Vara, do Magistrado, do 
advogado;

• Identificação do profissional responsável pela 
prescrição do medicamento ou a realização do 
procedimento;

• Identificação do pedido

• O prazo judicial para prestar informações ou 
cumprir com a decisão liminar ou com a sentença

• Os prazos para as defesas e os prazos do 
fornecimento e seu término

• Se o objeto da ação judicial é prestado pelo SUS

• Últimos andamentos processuais

• Ente(s) responsável(is) pela prestação demandada: 
município, estado, União, individual ou 
solidariamente



Procedimentos 
administrativo-processuais 
preliminares 

Profissional 
prescritor

•Abrir diálogo

•Notificação

Juiz

•Competências

•Pactuações

• Incorporações



Aspectos relevantes para a 
defesa judicial do município 

Repartição de competências

• Lei n.º 8.080/1990 

• Decreto n.º 
7.508/2011

• Pactuações CIT, CIB e 
CIR

• COAP

Condições nosológicas do 
paciente e relatório médico 

adequado

• Enunciados n.º 2, 15, 19, 29, 51, 67 do CNJ

• Lei n.º 8.080, de 1990 (art. 19-Q, II)

• Decreto n.º 7.508/ 2011 (art. 28)

• Lei n.º 9.656 (art. 32)

• Resolução n.º 29/2017 da CIT

• Portaria SMS.G n.º 82/2015

• Resolução n.º 278/2015 do CREMESP

Protocolos, diretrizes e 
linhas de cuidado

• Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)

• Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) em oncologia

• Protocolos de Uso

• Diretrizes Nacionais/Brasileiras

• Linhas de Cuidados

http://portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/30/Resolu----o-CIT-n---28.pdf


Consultas, exames, cirurgias, 
tratamentos, terapias 

Medicamentos/assistência farmacêutica

Experimental/ausência de registro na Anvisa RENAME  e relações estaduais e municipais de 
medicamentos essenciais

Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(RENASES)

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)

Pactuações Intergestores Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
(CEAF)

Enunciados do CNJ Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 
(CESAF)

Redes de Atenção à Saúde Políticas nacionais e estaduais de medicamentos

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde 
(PGASS)

Programação para as ações e os serviços de assistência 
farmacêutica (PGASS)

Resolução n.º 2/2012 da CIT Medicamentos experimentais/sem registro na Anvisa

PCDTs, DDTs, Diretrizes Nacionais, Linhas de Cuidado e 
diretrizes para prescrição e dispensação de medicamentos 

pareceres técnicos:  CONITEC, NAT-JUS, núcleos de avaliação 
de tecnologias da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias 
(REBRATS) 

Enunciados do CNJ 



Aspectos relevantes para a 
defesa judicial do município 

Documentos produzidos 
pelo NAT-JUS

• Resposta técnica

• Nota técnica

• Parecer técnico

Atendimento da decisão 
judicial 

• Dificuldades inerentes à
aquisição dos 
medicamentos ou 
produtos pelo Poder 
Público com e com a 
origem ou procedência 
dos insumos

• Multas

• Apresentação de 
orçamentos prévios

• preço máximo de 
venda ao governo 
(PMVG) da CMED

Prévio pedido 
administrativo

• Oitiva prévia do gestor
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