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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
O fornecimento de medicamentos pelo Poder Judiciário é um tema tormentoso, que
aflige cidadãos, gestores públicos e magistrados. A compatibilização do direito fundamental à
saúde com as restrições orçamentárias e a destinação de verbas à saúde pública não é tarefa
fácil. Muitos trabalhos têm sido feitos nessa área com vistas a discutir os limites das políticas
públicas de saúde e as consequências da judicialização de demandas por medicamentos. 1 A
questão que permeia esses estudos é a disputa por recursos públicos escassos traduzida
numa tensão entre, de um lado, o tratamento que pode ser conferido pelo Poder Judiciário a
demandas individuais para o fornecimento de medicamentos e, de outro lado, o
enfrentamento de problemas coletivos de saúde pública através de políticas públicas
universais.
A Lei nº 8.080/1990 inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a
execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, d). O
sentido vigente para a expressão “assistência terapêutica integral” é dado pelo art. 19-M do
mesmo diploma normativo, alterado Lei nº 12.401/2011:
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em
protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do
protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio,
conveniado ou contratado.

Em 25 de abril de 2018, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que a o fornecimento de medicamentos não
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incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(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 na ANVISA do medicamento.2

Como previsto no art. 1.036 do CPC/2015, o caso deu origem a um acórdão paradigma
a afetar o julgamento de outros recursos com fundamento idêntico. A eficácia temporal da
decisão foi assim restringida:
"Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018."

A despeito de ter tido a intenção de apaziguar um tema recorrente de judicialização do
fornecimento de medicamentos, o STJ acabou por empregar cláusulas gerais em sua decisão,
conferindo certa discricionariedade ao magistrado quando da apreciação do pedido
formulado pela parte. Sua aplicação demanda um trabalho prévio de fixação de sentido dessas
cláusulas, o que é feito caso a caso pelo Poder Judiciário.
Partindo de um modelo de pesquisa predominantemente exploratório, o presente
trabalho tem como objeto a análise de decisões de segunda instância do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ/SP) que tem empregado o decidido no Recurso Especial 1657156/RJ. Com isso,
pretende-se mapear como o Tribunal tem concretizado os critérios estabelecidos pelo STJ.
Assumindo que os desafios de implementação do acórdão paradigma variam em
função das situações fáticas de cada caso, a pesquisa organizará um banco de dados que
permitirá o cotejamento das decisões de segunda instância com as narrativas de fato descritas
nas petições iniciais. Assim, as informações reunidas permitirão averiguar como as decisões
do TJ/SP estão de fato se comunicando com a orientação do STJ e se situações diferentes
implicam também em diferenças na forma de se aplicar os critérios.
Serão analisados, ainda, como as decisões do TJ/SP têm lidado com precedentes do
próprio Tribunal e se argumentos extrajurídicos têm sido mobilizados nos acórdãos,
especialmente os de natureza consequencialista, preocupados, por exemplo, com os impactos
das decisões no orçamento público.
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Serão mapeados, categorizados e analisados todos os casos julgados pelo TJ/SP a partir
de 04/05/2018, conforme a modulação da tese pelo STJ, exceto aqueles que correm em
segredo de justiça (caso das ações envolvendo menores, por exemplo).

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso

[Q1] Como a decisão do STJ no Recurso Especial 1.657.156/RJ tem sido implementada
pelo TJ/SP? Todos os critérios fixados pelo STJ nesse caso têm sido considerados igualmente
ou há variação em função das situações fáticas?
[F1.1] Catalogação de todas as decisões do TJ/SP que buscaram concretizar ao
longo de um ano a decisão do STJ;
[F1.2] Categorização das situações de fato constantes nas respectivas petições
iniciais.

[Q2] Quais argumentos jurídicos e extrajurídicos têm sido mobilizados nas decisões do
TJ/SP? Qual tem sido o papel dos precedentes e da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro? São invocados argumentos de racionalidade econômica, com os de impacto nas
contas públicas?
[F2] Análise das decisões judiciais de segunda instância do TJ/SP posteriores a
04/05/2018.

[Q3] O que tem sido aceito pelo TJ/SP como laudo médico fundamentado e
circunstanciado que atenda aos requisitos fixados pelo STJ? Qual o papel das orientações,
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias e Saúde
(NAT) e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS (Conitec), órgãos que
poderiam servir de suporte ao Poder Judiciário nesse tipo de demanda?3
[F3] Análise das decisões judiciais de segunda instância do TJ/SP posteriores a
04/05/2018.
[Q4] O que o TJ/SP tem entendido como incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito?
[F4] Análise das decisões judiciais de segunda instância do TJ/SP posteriores a
04/05/2018.
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[Q5] Como o TJ/SP tem lidado com os pedidos de fornecimento de medicamentos não
registrados na ANVISA?
[F5] Análise das decisões judiciais de segunda instância do TJ/SP posteriores a
04/05/2018.

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o volume de processos judiciais
cresceu 40% de 2008 a 2017. O dado para as ações relativas à saúde é ainda mais
impressionante: no mesmo período, esse recorte específico do contencioso aumento em
131%. Apesar de esse número não dizer respeito somente a ações sobre medicamentos, é um
indicador importante da relevância dessa agenda para o direito e para o orçamento público.
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O caráter inovador do trabalho passa pelo próprio tema, objeto de julgado recente pelo
STJ, e pelos métodos a serem empregados para explorá-lo.
A forma empregada pelo STJ para enfrentar a questão, com repercussão geral para
todo o Poder Judiciário, e a presença constante do tema na agenda dos Tribunais Superiores e
no debate feito na grande mídia são indicativos da relevância prática e do potencial de
impacto que pode ter um trabalho que apresente critérios para a concretização do decidido
no Recurso Especial 1657156/RJ. A análise das dificuldades na implementação da decisão do
STJ pode ser uma contribuição de grande relevo para o debate acadêmico e aplicação concreta
aos casos sobre o fornecimento de medicamentos que não constem dos protocolos do SUS.

4. Familiaridade com objeto da pesquisa
Desde junho de 2015, trabalho como assistente jurídica comissionada na Oitava
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo entre minhas atribuições
a apreciação de casos e a redação de minutas de votos para o julgamento de recursos que
envolvem o fornecimento de medicamentos.
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