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REsp 1657156 – Recurso Repetitivo
Tema 106

REsp 1657156 – Recurso Repetitivo

Obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do 
SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - 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;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou 
autorização de uso.
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RE 657718 – Repercussão Geral – 22/05/2019
Tema 500

O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais;

- A ausência de registro na Anvisa impede, como 
regra geral, o fornecimento de medicamento por 
decisão judicial;

- É possível em casos excepcionais a concessão 
judicial de medicamentos sem registro sanitário, 
em caso de mora irrazoável da Anvisa (prazo 
superior ao previsto na lei) desde que preenchidos 
três requisitos:

1.  a existência de pedido de registro de 
medicamento no brasil (exceção para 
medicamentos órfãos e doenças raras)

2. existência de registro em renomadas agências 
no exterior

3. inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil

- Ações que tratem de medicamento sem registro 
na Anvisa deverão ser propostas em face da União



RE 657718 – Repercussão Geral – 22/05/2019
Tema 500

Inexistência de substituto terapêutico 
com registro no Brasil

Substituto com registro X substituto com 
autorização de uso

Canabidiol

Caso do Prati



RE 657718 – Repercussão Geral – 22/05/2019
Tema 500

Terceiro, é preciso que não haja 
substituto terapêutico registrado na 
Anvisa para o tratamento da doença do 
paciente, isto é, um medicamento ou 
procedimento alternativo voltado para a 
mesma enfermidade que já seja 
legalmente comercializado no país. Se o 
paciente tiver outra opção satisfatória 
para o tratamento da doença com o 
devido registro sanitário, não pode o 
Poder Judiciário compelir o Poder 
Público a importar o fármaco pedido pelo 
paciente, mesmo quando os graus de 
eficácia dos tratamentos não sejam 
idênticos.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO



RE 657718 – Repercussão Geral – 22/05/2019
Tema 500

Off label

- Tema 106/STJ

- STF permite inclusive o fornecimento 
de medicamento sem registro algum 
na ANVISA, dentro dos critérios do 
Tema 500

- Voto Min. Dias Toffoli - tema 500



RE 657718 – Repercussão Geral – 22/05/2019
Tema 500
Voto Min. Dias Toffoli



RE 1165959 – Repercussão Geral
Tema 1161 • -



RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA -
RDC Nº 81, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008 



RE 1165959 – Repercussão Geral
Tema 1161

-



REGISTRO NA ANVISA OU 
AUTORIZAÇÃO DE USO 
(SEM EXCEÇÕES)
VEDAÇÃO AO OFF LABEL

REGISTRO NA ANVISA (COM 
EXCEÇÕES)
NÃO ALCANÇA OFF LABEL

AUTORIZAÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO PARA 
QUALQUER PRODUTO QUE 
NÃO SEJA SUBMETIDO A 
CONTROLE ESPECIAL PELA 
ANVISA

AUTORIZAÇÃO PARA 
PRODUTO QUE SEJA 
SUBMETIDO A CONTROLE 
ESPECIAL PELA ANVISA

X



RE 566471– Repercussão Geral –
julgamento ainda não concluído

Tema 6

RE 566471– Repercussão Geral –
julgamento ainda não concluído

• Tese inicial- Dever do Estado de 
fornecer medicamento de alto custo a 
portador de doença grave que não
possui condições financeiras para 
comprá-lo.

• Relator: MIN. MARCO AURÉLIO

-



RE 566471– Repercussão Geral –
julgamento ainda não concluído

Tema 6

Indicativo dos votos:

- Hipossuficiência

- Imprescindibilidade

- Inexistência de Substituto 
terapêutico

- Mins. Marco Aurelio, Alexandre 
de Moraes e Roberto Barroso

- Vista Min. Gilmar Mendes

-



RE nº 855178 

Repercussão
Geral

Solidariedade

Tema 793



“Os entes da federação, em decorrência da 
competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde e, 
diante dos critérios constitucionais de descentralização e

hierarquização, compete 
à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de 
repartição de competências e determinar o ressarcimento 

a quem suportou o ônus financeiro”.
 



Se o ente legalmente 
responsável pelo 
financiamento da 
obrigação principal não 
compuser o polo passivo 
da relação jurídica 
processual, sua inclusão 
deverá ser levada a 
efeito pelo julgador, 
ainda que isso 
signifique deslocamento 
de competência”.

S
Photo by Toa Heftiba on Unsplash



Desafios

Formação do 
litisconsórcio 

passivo 
necessário

Definição das 
competências 

administrativas 
de financiamento
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JUSTIÇA FEDERALJUSTIÇA ESTADUAL
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MEDICAMENTOS 
PADRONIZADOS-
TRATAMENTOS COM 
POLÍTICA PÚBLICA 
DEFINIDA: ZONAS DE 
CERTEZA

MEDICAMENTOS NÃO 
PADRONIZADOS: 
ZONAS DE INCERTEZA
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A União financia os medicamentos dos Grupos 1A e 
1B

Os Estados do Grupo 2

Os Municípios os do Grupo 3



Componente 
estratégico

• A pactuação não se dá pela 
tecnologia, mas sim pelas
doenças e agravos de perfil
endêmico, que a União decidiu
tratar com financiamento federal

• O financiamento e a aquisição
destes medicamentos se dão
pelo Ministério da Saúde.

• Medicamentos que se 
destinem ao controle dessas 
doenças e situações devem ser 
financiados pela União.
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Componente estratégico

• Medicamentos para doenças 
endêmicas ou que tenham impacto 
socioeconômico:

• a) DST/AIDS (antiretrovirais)

• b) endemias focais (malária, 
leishmaniose, doença de chagas e 
outras doenças endêmicas)

• c) hanseníase e tuberculose

• d) talidomida para lúpus eritematoso 
sistêmico, doença do enxerto x 
hospedeiro e mieloma múltiplo

• e) doenças hematológicas e 
hemoderivados

• f) influenza

• g) os medicamentos e insumos para 
o controle do tabagismo

• i) vacinas e soros

• j) imunoglobulinas
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Programa da saúde
da mulher e das 
insulinas humanas

• Componente Básico 

• Portaria de Consolidação no 02/2017 - MS 
(arts. 35 e 36) custeio exclusivo da União: 

•  

• Insulina humana NPH 100 
UI/ml e insulina humana regular 100 UI/ml 
e Programa da Saúde da Mulher. 
(contraceptivos orais e injetáveis, DIU e 
diafragma2) 

• (Origem: PRT MS/GM 1555/2013, 
CAPÍTULO II)
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Oncologia
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ONCOLOGIA



Os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de 
Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade 

do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Portaria nº 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II). 
Nos termos da Portaria de Consolidação nº 06/2017, do MS, o bloco de 
financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar é constituído por dois componentes, o Limite Financeiro da 
MAC (Média e Alta Complexidade) e o Fundo de Ações Estratégicas 

e Compensação - FAEC (art. 173).

Os recursos financeiros da MAC são federais, conforme disposto no § 2º, 
do artigo 175, transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato 

normativo específico.
Quanto ao FAEC, criado pela Portaria nº 531/1999, houve inicialmente 

um aporte de valor fixo de recursos federais, com aportes 
posteriores decorrentes dos saldos dos recursos não utilizados na 

assistência ambulatorial, de média e alta complexidade e hospitalar.
Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta 

complexidade, atualmente financiados pelo FAEC, 
serão gradativamente incorporados ao Componente Limite

Financeiro MAC, nos termos da referida Portaria.
Assim, o custeio das APACs é federal
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ZONAS DE 
INCERTEZA

Photo by bruce mars on Unsplash

MEDICAMENTOS NÃO 
INCLUÍDOS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS



Síntese do voto:

• Se a pretensão veicular pedido
de tratamento, procedimento, 
material ou medicamento não
incluído nas políticas públicas (em
todas as suas hipóteses), a União
necessariamente comporá o polo 
passivo, considerando que o 
Ministério da Saúde detém
competência para a incorporação, 
exclusão ou alteração de novos
medicamentos, produtos, 
procedimentos, bem como
constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), 
de modo que recai sobre ela o dever
de indicar o motivo da não
padronização e eventualmente
iniciar o procedimento de análise de 
inclusão, nos termos da 
fundamentação”
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Inclusão da União

 Somente quando se discute 
medicamento não registrado 
na ANVISA

 Somente quando se trata de 
medicamento de alto custo

 Quando se tratar de 
medicamento oncológico

 Sempre que se tratar de 
medicamento não incluído 
nas políticas públicas
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CC 171.463/SC (2020/0076047-2)



Súmula 150 - Compete a justiça federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da
união, suas autarquias ou empresas publicas.

Súmula 224 - Excluído do feito o ente federal,
cuja presença levara o Juiz Estadual a
declinar da competência, deve o Juiz Federal
restituir os autos e não suscitar conflito

Súmula 254 - A decisão do Juízo Federal que
exclui da relação processual ente federal não
pode ser reexaminada no Juízo Estadual.



STJ - CC nº 170.986/SC (2020/0044641-7)





DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXISTÊNCIA DE 
ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. INADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. 
SOLIDARIEDADE. TEMA 793 DO STF. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do Tema 793, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em 
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas 
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de 
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o 
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o 
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." 6. Considerando que o 
medicamento postulado não consta da RENAME, e que, portanto, não tem 
definição na comissão tripartite quanto à responsabilidade de ente federado 
específico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado indistintamente 
aos entes réus. Porém, quanto ao custeio, considerando que a União é a 
responsável financeira por prover as despesas dos tratamentos de alto custo, 
cabível deixar-se desde logo registrada que à mesma caberá o ressarcimento 
das despesas, a serem objeto, se for o caso, de acertamento na via 
administrativa. (TRF4, AC 5023952-23.2019.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relatora 
TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 23/08/2021)



DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
LITISCONSÓRCIO.BOMBA DE INSULINA. DIABETE MELLITUS TIPO
1. IMPRESCINDIBILIDADE DO PRODUTO DEMONSTRADA. 1. A
responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo,
podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área
da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município,
individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. Eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido,
deve ser realizado administrativamente ou em ação própria.
(Recurso Extraordinário (RE 855.178, Tema 793). 2. A União é a
responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos e 
de alto custo, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam
exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o
polo (...). (TRF4, AC 5009710-49.2020.4.04.7003, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, Relator para Acórdão LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 18/08/2021)".



Necessidade de estabelecer 
limites monetários

Estado – CMED - Medicamento 
mais caro: Mesalazina 500 mg -
custo mensal médio de R$ 720,25 
por paciente

Valores mais baixos – impacto 
coletivo

$
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• FNS – MS

• Portaria de Consolidação
nº 6/2017 – MS

• Art. 559. A liberação dos 
recursos para execução de 
despesas destinada a 
aquisição de medicamentos, 
quando não regulamentada por 
portaria específica, será feita
por meio de transferência do 
Fundo Nacional de Saúde para 
os fundos de saúde estaduais, 
municipais e do Distrito 
Federal. 

• § 1º O financiamento dos itens
de que trata este Capítulo
refere-se à aquisição de 
medicamentos contidos na
Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais
(RENAME) vigente, com 
recursos oriundos
exclusivamente de emendas
parlamentares. 



Pactuação da 
responsabilidade do 
financiamento na CIT

• Incorporação de novas tecnologias
(Conitec/MS)





SCTIE/MS
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/09/2.-a-Apresentacao-CIT_DAF_-24-09-2020-
versao-final.pdf
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Sobre o tema:

https://direitoemcomprimidos.com.br/

https://migalhas.uol.com.br/depeso/305311/da-
responsabilidade-solidaria-na-assistencia-a-saude-no-sus


