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Aos Senhores Conselheiros do

CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL,

 

 

 

Senhores Conselheiros,
 

 

A Decisão 11 (15009430) proferida na sessão deste Conselho Deliberativo, no dia
23/02/2022, deu provimento parcial a recurso para classificar o tratamento ambulatorial relativo à
esclerose múltipla, como  “Hospital-Dia”, com incidência de custeio por coparticipação  de 8% (oito por
cento)  do valor, conforme previsto inciso II do art. 58 do Regulamento-Geral do Pro-Social.

O Regulamento Geral do Pro-Social, aprovado pela Resolução Presi/Secbe 9 de
23/04/2014, fixa o custeio para procedimentos ambulatoriais em 20% e as internações clínicas e cirúrgicas
em 8%, conforme o disposto no art. 58, § 1º, a seguir transcrito.

Art. 58. Além da contribuição mensal prevista no art. 56, as despesas dos beneficiários
diretos terão custeio sobre o valor do procedimento, em parcelas mensais fixas de 7,5%
(sete e meio por cento) da remuneração, descontados o Imposto de Renda e
Previdência – PSSS/INSS. (Redação dada pela Resolução Presi 10393449, de 2020)

§ 1º Os custeios são fixados nos seguintes percentuais: (Incluído pela Resolução Presi
10393449, de 2020)
I – procedimentos médicos, ambulatoriais e tratamentos seriados: 20% (vinte por
cento); (Incluído pela Resolução Presi 10393449, de 2020)
II – internações clínicas e cirúrgicas: 8% (oito por cento); (Incluído pela Resolução
Presi 10393449, de 2020)

 

O Relator do voto condutor (14821467) destacou que a negativa ao requerimento pela
Administração do Pro-Social, se deu em razão do enquadramento da modalidade de atendimento ao
disposto no inciso I do art. 58 do Regulamento-Geral, de procedimento ambulatorial, e não por causa de
eventual erro na escolha do sistema de aplicação do medicamento (Hospital-Dia), o qual, no caso
específico, foi recomendado à paciente, conforme o Prontuário (14625446) e Parecer Médico (14625446).

Desse modo, a SECBE apresenta proposta de extensão da referida da Decisão 11
(15009430), aos beneficiários do Pro-Social em situação semelhante, isto é, de que tenham indicação

https://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90825E7327C10D01732AF9D34B3CFC


médica em relatório para internação clínica em Hospital Dia, com atendimento especializado e supervisão
médica, para infusão de medicamentos de cobertura prevista na Tabela adotada, bem como pelo
Regulamento-Geral do Pro-Social.

Do exposto, com o propósito de conferir equidade no tratamento aos beneficiários, bem
como garantir eficiência às atividades do Programa, submeto à apreciação e decisão deste Conselho
Deliberativo do Pro-Social, proposta de extensão da da Decisão 11 (15009430), aos beneficiários do Pro-
Social em situação semelhante, isto é, de que tenham indicação em relatório médico para internação
clínica em Hospital Dia, com atendimento especializado e supervisão médica, para infusão de
medicamentos de cobertura prevista na Tabela adotada, bem como pelo Regulamento-Geral do Pro-Social

À superior deliberação.

 

Respeitosamente,

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
09/03/2022, às 14:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15182560 e o código CRC B10B6B1C.
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