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RESUMO 
 
Objetivo - O objetivo geral desta pesquisa é analisar a concessão de tutela 
antecipada contra o Estado do Amazonas para fornecimento de medicamentos à luz 
da política pública em vigor, considerando as perspectivas dos atores públicos 
envolvidos neste processo. 
 
Metodologia – A abordagem é quali-quantitativa e os dados foram coletados por 
meio de pesquisa documental a respeito das ações ordinárias e das decisões 
judiciais. Aplicaram-se entrevistas semiestruturadas para verificar a perspectiva de 
cada ator e avaliar o desenvolvimento da cooperação entre eles, pelo 
acompanhamento de propostas para solução de conflitos. Os dados quantitativos 
coletados foram tratados utilizando-se indicador elaborado por Pepe e colaboradores 
(2011) e, os qualitativos, com o uso da técnica de análise de conteúdo. 
 
Resultados – No Amazonas as decisões que deferem tutela antecipada baseiam-se 
quase exclusivamente na prescrição medicamentosa apresentada e na urgência 
intrínseca à saúde (91,92%). A entrega de medicamentos não previstos na Portaria 
nº 1.554/2013 ocorreu em 62,25%. Os efeitos negativos da judicialização são 
percebidos pela maioria dos atores públicos envolvidos. As ações de cooperação 
entre os Poderes são ainda embrionárias, demandando estudos futuros.  
 
Limitações – Os dados são extremamente pulverizados. A busca no sistema 
eletrônico de processos do TJAM (e-SAJ) se mostrou falha para identificação das 
ações exclusivas para fornecimento de medicamentos. O indicador de renda familiar 
também ficou prejudicado em razão da pouca informação registrada nos autos. 
 
Contribuições práticas – A pesquisa conseguiu consolidar os dados sobre o tema 
da judicialização de medicamentos no Estado do Amazonas e acompanhar, na visão 
de cada ator público participante do fenômeno, as iniciativas de cooperação entre 
eles. Pode servir como base para futuros estudos que ambicionem avaliar os 
resultados dessas medidas e como material para reflexão sobre a atuação dos 
Poderes Executivo e Judiciário amazonense. 
 
Contribuições sociais – Contribui para fixar o início de parâmetros para o diálogo 
entre Poder Executivo e Poder Judiciário e os gargalos eventualmente enfrentados 
para consecução da atuação em rede que se inicia. 
 
Originalidade – Pela primeira vez no estado do Amazonas, aplicou-se a proposta 
de matriz analítica do Manual de Indicadores de avaliação e monitoramento das 
demandas judiciais de medicamentos, e todos os magistrados das Varas de 
Fazenda foram entrevistados.  
 
Palavras-chave: judicialização de medicamentos, política de assistência 
farmacêutica, cooperação entre os Poderes. 
 
Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.  



ABSTRACT 
 

Purpose - The overall objective is to analyze the granting of early guardianship 
against the State of Amazonas for the supply of drugs in light of the current public 
policy, regarding the public actors’ perspectives involved in this process. 
 
Design/Methodology - The approach is quali-quantitative and the data was 
collected through documentary research regarding the common shares and judicial 
decisions with the concession of early protection. Semi-structured interviews were 
conducted to identify each actor's vision, as well as to evaluate the development of 
cooperation between them. The quantitative data was collected using an indicator 
developed by Pepe et al. (2011) and qualitative data using the content analysis 
technique. 
 
Findings - In Amazonas, the actions involving requests of medicine supply against 
the state are single requests of granting advance relief based almost exclusively on 
medical prescription and urgency intrinsic to health (91.92%). The granting of 
medication not belonging to the Administrative Rule no. 1.554/2013 occurred in 
62.25%. It was found that the negative effects of judicial rulings are noticed by most 
of the public agents involved. The actions of cooperation between the Powers are still 
embryonic, demanding future studies. 
 
Limitations - The data is extremely pulverized. The search in the electronic system of 
processes of the TJAM (e-SAJ) proved to be flawed to identify the actions prosecuted 
exclusively for the supply of medicines. The family income indicator was also 
hampered by the lack of information recorded in the lawsuits. 
 
Practical implications - The research was able to consolidate the data on the 
judicialization of medicines subject in the State of Amazonas and to follow the 
cooperation initiatives in the view of each public actor participating in the 
phenomenon. It can serve as a basis for future studies that aim to evaluate these 
measures results and as a material for reflection on the performance of the Executive 
and Judiciary branches of Amazonia. 
 
Social implications – It contributes to set the beginning of parameters for the 
dialogue between Executive Power and Judiciary Power and the bottlenecks 
eventually faced to achieve the network action that begins. 
 

Originality: It was applied the analytical matrix proposal of the Manual of Indicators 
for evaluation and monitoring of drug lawsuits for the first time in the state of 
Amazonas and interviewed all the State Courts magistrates. 
 
Keywords: judiciary review of medicines, public policy of pharmaceutical assistance, 
cooperation among Powers. 
 

Paper category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Contextualização 

A Constituição de 1988 considerou em seu artigo 6º os direitos sociais – 

dentre eles, o direito à saúde – como fundamentais. Nesse sentido, todos os órgãos 

do Estado são compelidos a prestar esses direitos, os quais, consequentemente, 

comportam tutela judicial específica (BARROSO, 2009).  

O direito à saúde está previsto constitucionalmente a partir do artigo 194, que 

o insere dentro da seguridade social. Logo em seguida, nos art. 196 a 200, estão os 

princípios e as diretrizes que devem reger as políticas públicas de saúde, 

destacando-se no artigo 198 o atendimento integral com serviços assistenciais. 

Ante a deficiência na prestação dos serviços de assistência e promoção da 

saúde ou sua negação, o ordenamento jurídico brasileiro admite e confere 

instrumentos ao indivíduo para que o direito à saúde seja concretizado por meio de 

intervenção do Poder Judiciário (GANDINI, et al., 2010). “Judicialização da saúde” é 

termo utilizado para designar o fenômeno da intervenção judicial na gestão das 

políticas públicas da saúde.  

Esse protagonismo judicial se agasalha no desenho dado ao Poder Judiciário 

pela Constituição de 1988 que, além da ampla constitucionalização de direitos 

sociais, atribuiu-lhe um papel de agente político quando previu o controle de 

constitucionalidade e a atuação como árbitro de conflitos entre Poderes Executivo e 

Legislativo. Naturalmente, essa atuação como agente político depende também do 

reconhecimento pelo juiz de que suas funções acarretam impactos sociais, 

econômicos e políticos (SADEK, 2013). Além disso, como afirma Fleury (2012), esse 

fenômeno decorre ainda do aumento da democracia e da inclusão social, 

especialmente pela ampla difusão de informação sobre o tema e pela formação de 

uma consciência cidadã pelo indivíduo. 

Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (2014) apontou a 

existência de 330.630 processos envolvendo ações de saúde em todos os tribunais 

estaduais do país. Esse número, contudo, deveria ser superior, pois a pesquisa 

deixou de considerar dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal de 

Justiça do Amazonas, os quais não foram informados. 

Dentro do tema da judicialização, a gestão da Assistência Farmacêutica 

enfrenta uma característica recorrente das demandas envolvendo medicamentos, 
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qual seja, o fato de “praticamente todos os pedidos judiciais formulados terem 

concessão de tutela antecipada (liminar)”, significando que, em caso de deferimento 

desse pedido, o gestor deve entregar prontamente o bem pretendido, antes mesmo 

de apresentar contestação na ação, ou seja, sem ser previamente ouvido (PEPE, 

2010, p. 2406). 

 

1.2 Justificativa da escolha do tema 
No Estado do Amazonas, conforme declaração do Secretário de Saúde do 

Estado ao jornal Em Tempo, publicada em 26/07/2016, as decisões judiciais 

condenando o referido Estado ao custeio de tratamentos e medicamentos 

impuseram, durante todo o ano de 2015, um gasto total de R$ 2,1 milhões e, no 

primeiro semestre de 2016, o montante somava R$ 1,8 milhão. Afirmou ainda que, 

em 2015, somente com compra de medicamentos e insumos foram gastos R$ 

431.672,60, sendo que no primeiro semestre de 2016 esse valor foi de R$ 

360.844,63. 

Nota-se, portanto, um aumento substancial das ações individuais com pedido 

de fornecimento de medicamentos em curto lapso temporal, conforme demonstrado 

na Figura 1: 

Figura 1 – Judicialização da saúde do Amazonas 

 
Fonte: dados fornecidos pelo Secretário de Saúde em entrevista concedida a jornal de grande 
circulação. Elaboração própria. 
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1.3 Relevância do tema 
 

Há pesquisas em outros Estados descrevendo o perfil e as características das 

ações judiciais (Nunes, 2014; Nascimento, 2013; Travassos, 2013; Marçal, 2012), 

contudo, verificou-se no Estado do Amazonas a ausência de estudos publicados 

sobre o tema com essa abordagem, revelando, assim, a importância dessa 

investigação. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas estuda, 

para 2017, lançar duas iniciativas: a criação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), objetivando, 

respectivamente, reduzir a judicialização das demandas sobre saúde pública e 

fornecer suporte a decisões judiciais nesse tema com o auxílio de técnicos da área.  

Nesse contexto, considerando a escassez de dados consolidados sobre o 

assunto no Estado, esta pesquisa mostra-se relevante, pois pretende consolidar 

dados que servirão de base para futuros estudos sobre os resultados das medidas 

adotadas, bem como fornecer material para reflexão sobre a atuação dos Poderes 

Judiciário e Executivo amazonenses. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 
Além da introdução apresentada, este trabalho contém mais seis capítulos. O 

capítulo 2 apresenta a problemática. No 3, aborda-se a literatura sobre o tema, 

dentre os principais, no subcapítulo 1, o direito à saúde e sua disciplina 

constitucional e legal; no subcapítulo 2, o fornecimento de medicamentos pelo SUS; 

no subcapítulo 3, a judicialização e suas características gerais no subcapítulo 4, a 

cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário; e no subcapítulo 5, as 

suposições. Em seguida, no capítulo 4, apresenta-se o método. O 5 mostrará os 

resultados e a discussão e, o capítulo 6, a conclusão, seguida das referências. 

 
2 PROBLEMÁTICA 
2.1 Pergunta da pesquisa 

A pesquisa foi orientada pela seguinte pergunta: como os magistrados tem 

decidido a concessão de tutela antecipada contra o estado do Amazonas para 

fornecimento de medicamentos? 
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2.2 Objetivo geral 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a concessão de tutela antecipada 

contra o Estado do Amazonas para fornecimento de medicamentos à luz da política 

pública em vigor, considerando as perspectivas dos atores públicos envolvidos neste 

processo.  

 

2.3 Objetivos específicos 
Para tanto, foram detalhados os seguintes Objetivos Específicos (OE): 

OE 1 – descrever as ações judiciais ordinárias do período de janeiro de 2015 

a dezembro de 2016, em que foi concedida tutela antecipada para fornecimento de 

medicamentos contra o Estado do Amazonas. 

OE 2 – identificar os critérios utilizados pelos magistrados para a concessão 

da medida. 

OE 3 – identificar divergências entre os critérios utilizados pelos magistrados 

e a política de medicamentos. 

OE 4 – compreender o desenvolvimento da cooperação entre os Poderes 

Executivo e Judiciário para solução de conflitos. 

 

2.4 Definição dos limites do problema 
Por se tratar de temática nacional, que ocorre em todos os Estados, para este 

trabalho a população envolvida restou circunscrita ao Amazonas, como forma de 

facilitar a coleta e a avaliação dos dados, e englobou os indivíduos que recorreram 

ao Poder Judiciário e obtiveram decisão favorável ao pedido de tutela antecipada 

para custeio de medicamento pelo SUS, no período de janeiro de 2015 a dezembro 

de 2016. 

A análise se circunscreve a processos com pedido de tutela antecipada, 

porque a decisão favorável, nesses casos, representa gasto imediato aos cofres 

públicos, sem possibilidade de contra argumentação pela Fazenda Pública, que 

deve cumprir rapidamente a determinação judicial. 

O interstício de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 foi escolhido em razão 

de o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas lançar duas iniciativas no ano de 

2017: a criação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e do Núcleo de 

Assessoramento Técnico (NAT), objetivando, respectivamente, reduzir a 
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judicialização das demandas sobre saúde pública e fornecer suporte a decisões 

judiciais nesse tema, com o auxílio de técnicos da área.  

 

2.5 Resultados esperados 
Espera-se que o estudo, além de traçar um perfil das ações judiciais 

ordinárias que demandam por medicamentos no Amazonas, revele os critérios que 

determinam a concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamentos 

contra o citado Estado, bem como compreenda a cooperação entre os Poderes 

Executivo e Judiciário, revelando a visão dos atores públicos sobre o fenômeno. 

 

3 LITERATURA E SUPOSIÇOES 
3.1 Direito à saúde 
3.1.1 Conceito e abrangência 

Para Scliar (2007, p. 30), “o conceito de saúde reflete a conjuntura social, 

econômica, política e cultural”, sendo, portanto, algo variável de acordo com a 

época, o lugar e a classe social. 

A Organização Mundial da Saúde (1946, p. 1) definiu saúde como “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade”. Para Martins (2013, p. 40), “a visão não se restringe à 

perspectiva curativa, segue embalada pelo uso de tecnologia para o diagnóstico e a 

prescrição de medicamentos”. 

Contudo, o bem-estar não é autorrealizável, depende da conjugação de 

fatores como políticos, culturais, econômicos e sociais, que impactam diretamente 

na disponibilidade de serviços preventivos ou curativos e no seu acesso. Sendo 

assim, em sua constituição, a OMS (1946, p. 1) reconheceu que “os Governos têm 

responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo 

estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas”. Apesar disso, nem 

todos os países preveem em sua legislação assistência pública à saúde, tampouco 

elaboram políticas públicas de saúde. Em 2005, todos os Estados-Membros da OMS 

comprometeram-se a alcançar a cobertura universal de saúde (WHO, 2013). 

Destacam-se do cenário mundial experiências de países que fornecem 

serviços de saúde à população, entendidos pela OMS como “métodos para 

promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, abrangendo 
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assistência médica em comunidades, centros de saúde e hospitais” (WHO, 2013, p. 

xi).  

Nos Estados Unidos, o serviço de saúde é prestado por instituições públicas e 

privadas. O governo Obama logrou aprovar uma lei que tornou os planos de saúde 

privados acessíveis e ampliou a cobertura de programas públicos de saúde 

(MENEZES, 2015). Esse sistema misto, em que tanto o poder público quanto 

seguradoras privadas atuam, também é utilizado no Canadá, em que lei federal 

garante a todos os cidadãos o acesso gratuito a serviços de saúde, custeados por 

fundos públicos, porém prestados por empresas privadas (SILVA, 2012). A Espanha, 

assim como o Brasil, tem em sua constituição a previsão da proteção à saúde por 

meio de sistema cujas características são financiamento público, universalidade e 

gratuidade no acesso (DOMINGUEZ, 2010). 

Para a ONU, o Brasil é reconhecidamente referência internacional na área de 

saúde pública, sendo modelo para países que buscam sistemas mais igualitários de 

saúde. Com a criação do SUS, o Brasil foi um dos primeiros e poucos países a 

prever na legislação o acesso universal aos serviços de saúde, reconhecendo a 

saúde como direito do cidadão e dever do Estado (ONUBR, 2013). 

Asensi (2015, p. 14) afirma que a relação entre direito e saúde tem sido 

remodelada por razões institucionais e culturais, podendo ser ambos compreendidos 

como “campos integrados, interdependentes e mutuamente constituintes e 

constituídos um pelo outro”. A seu turno, Fleury, et al. (2013, p. 8) pontuam que “the 

right to health can be analyzed according to human rights normative framework 

selecting some key principles: equity, equality, no-discrimination and respect for 

cultural differences”. 

 
3.1.2 Disciplina constitucional e legal no Brasil 

A norma constitucional garantidora do direito social à saúde está no artigo 6º 

da Constituição de 1988, porém mais adiante, nos artigos 196 a 200, são 

especificadas as diretrizes da gestão administrativa dos serviços de saúde e o 

conteúdo normativo do direito à saúde (PIVETTA, 2014).  

Nessas normas, Gandini, et al. (2010) afirmam que a Constituição Federal 

estabeleceu princípios para orientar as políticas públicas na área da saúde, como: 

universalidade da cobertura e do atendimento; caráter democrático e 
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descentralizado da administração, com participação quadripartite, composta por 

trabalhadores, por empregadores, por aposentados e pelo Governo nos órgãos 

colegiados; regionalização e hierarquização e atendimento integral, priorizando as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

O artigo 196, especificamente, afirma que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, indicando ainda que ele é garantido por meio de políticas sociais e 

econômicas, cujo objetivo é reduzir o risco de doença e outros agravos, e assegurar 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação. 

Assim, ao Estado cabe, por dever constitucional, a prestação direta de 

serviços de saúde, realizada através do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

dispensa aos cidadãos assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. 

Silva (2015) afirma que: 
 
o sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, 
distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da 
participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social 
pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro. 

 

Em nível infraconstitucional, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

regula as ações e os serviços de saúde, mencionados no artigo 197 da Constituição 

como de relevância pública. Concomitantemente à previsão do dever do Estado de 

garantir a saúde, em seu artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, referida lei reconhece que ele 

não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  

Em seu artigo 6º, a Lei nº 8.080/1990 estabelece o campo de atuação do SUS 

que abrange, dentre outros, a participação na formulação da política e na execução 

de ações de saneamento básico, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde, a formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

Sobre a assistência farmacêutica, o artigo 19-M traz duas abrangências, uma 

voltada para a dispensação de medicamentos, a outra para procedimentos 
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terapêuticos. Com relação à primeira, objeto desta pesquisa, estabelece que a 

prescrição deve estar 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, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor do SUS, 

em nível federal, e de forma suplementar pelos gestores estaduais e municipais. 

Os medicamentos são instrumentos importantíssimos para a saúde e para a 

qualidade de vida das pessoas, pois deles dependem a cura da doença ou o seu 

controle e, consequentemente, possível prolongamento da expectativa de vida do 

paciente, assim como melhoria no seu bem-estar. 

Assim, outros diplomas legais tratam do tema, como a Lei nº 5.991 de 17 de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

medicamentos; a Lei nº 10.742 de 06 de outubro de 2003, que define normas de 

regulação para o setor farmacêutico; a Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976, que 

dispõe sobre a vigilância sanitária dos medicamentos e insumos farmacêuticos. 

 

3.2 Fornecimento de medicamento pelo SUS 
3.2.1 Assistência farmacêutica e política nacional de medicamentos 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) deve garantir à população o 

acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, assim como incentivar a 

racionalidade de seu uso (PEPE, et al., 2014a). A preocupação internacional com 

Assistência Farmacêutica data de 1977, quando a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) publicou a primeira lista de medicamentos essenciais com descrição de seu 

uso. O Brasil, entretanto, desde 1964, já dispunha de uma relação nacional de 

medicamentos (Jaramillo e Cordeiro, 2014) que, posteriormente, em 2008, veio a ser 

chamada de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

A Rename é o meio pelo qual a assistência farmacêutica se realiza, sendo 

seu objetivo principal cobrir as necessidades terapêuticas, além de aperfeiçoar a 

qualidade da assistência. Não visa restringir a oferta de medicamentos, ao revés, 

pretende garanti-la avaliando a importância sanitária, a eficácia, a segurança e a 

qualidades deles. Além disso, a seleção dos medicamentos ocorre com base em 

critérios epidemiológicos, observando-se o custo e a disponibilidade contínua no 

sistema de saúde (PEPE, et al., 2014b).  

A Portaria n 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprovou a Política Nacional 
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de Medicamentos (PNM), traz oito diretrizes e quatro prioridades (Oliveira, 2007), 

como detalhado a seguir.  

Diretrizes: 1) adoção de relação de medicamentos essenciais; 2) 

regulamentação sanitária de medicamentos; 3) reorientação da assistência 

farmacêutica; 4) promoção do uso racional de medicamentos; 5) desenvolvimento 

científico e tecnológico; 6) promoção da produção de medicamentos; 7) garantia da 

segurança, eficácia e qualidade de medicamentos; 8) desenvolvimento e 

capacitação de recursos humanos. 

Prioridades: 1) revisão permanente da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (Rename); 2) assistência farmacêutica; 3) promoção do uso racional de 

medicamentos; 4) organização das atividades de vigilância sanitária de 

medicamentos.  

A referida portaria apresenta ainda a definição do termo “assistência 

farmacêutica” como grupo de atividades relacionadas com o medicamento, 

envolvendo o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas 

etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a 

eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos. 

Conclui-se, então, que a Portaria nº 3.916 de 1998 corrobora a visão 

sistêmica da assistência farmacêutica, assim chamada de Ciclo da Assistência 

Farmacêutica, conforme se observa na Figura 2: 

 

Figura 1 - Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007) 
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De forma bem sintética, na seleção de medicamentos decide-se qual 

medicamento deve ser disponibilizado ao usuário, com base na melhor evidência 

farmacológica-clínica, daí o surgimento das listas de medicamentos essenciais 

(OLIVEIRA, 2007). 

Medicamentos essenciais, segundo a OMS, são aqueles que satisfazem as 

necessidades de saúde prioritárias da população, com os seguintes critérios de 

seleção: prevalência da doença e sua relevância para a saúde pública, evidência de 

eficácia e segurança clínicas e o custo comparativo e a relação custo-eficácia.  

A utilização, última fase do ciclo, engloba prescrição, dispensação, 

administração, seguimento e adesão. Dessas subfases, a dispensação, como parte 

integrante da assistência farmacêutica, está firmada em três cernes: a lista de 

medicamentos selecionados, a legislação vigente e o orçamento disponível 

(OLIVEIRA, 2007).  

As demandas judiciais podem prejudicar sensivelmente a racionalidade e a 

qualidade no uso dos medicamentos – última etapa do Ciclo da AF –, sobretudo 

quando ocorre sua prescrição sem evidências científicas que justifiquem a indicação 

terapêutica constante na demanda e, ainda, porque na maioria das vezes a decisão 

favorável é concedida em caráter liminar, baseando-se apenas na prescrição médica 

(PEPE, et al., 2014a). 

Quanto à gestão da assistência farmacêutica no SUS, o Manual de 

Indicadores de Avaliação e Monitoramento das Demandas Judiciais de 

Medicamentos, elaborado por Pepe e colaboradores (2011), estipula dois 

indicadores que podem contribuir para avaliar a correspondência entre as decisões 

judiciais em tutela antecipada e a política farmacêutica. Um expressa a proporção de 

ações que demandam ao menos um medicamento para indicação de uso off label e 

o outro expressa a proporção de ações que demandam, ao menos, um 

medicamento não constante em componente de financiamento da AF.  

 

3.2.2 Componente especializado da assistência farmacêutica 
A Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013, do Ministério da Saúde, dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu artigo 

2o prevê: 
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Art. 2° O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma 
estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela 
busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 
ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 
Parágrafo único. O acesso aos medicamentos que fazem parte das linhas 
de cuidado para as doenças contempladas no âmbito do Componente de 
que trata o “caput” será garantido mediante a pactuação entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme as diferentes 
responsabilidades definidas nesta Portaria. 

 

Ou seja, basicamente essa Portaria define a estratégia utilizada no SUS para 

garantir o acesso a medicamentos, bem como estabelece a responsabilidade de 

cada ente federativo pela entrega. Aqueles medicamentos a cargo das Secretarias 

de Saúde dos Estados pertencem ao grupo 2, conforme art. 3o, inciso II, cujos 

critérios específicos para sua definição foram menor complexidade do tratamento da 

doença em relação ao grupo 1, de responsabilidade do Ministério da Saúde, e 

refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento (art. 6o). 

Sobre Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o Conselho 

Nacional de Secretários da Saúde - CONASS (2011, p. 114) definiu como: 
 
(...) recomendações, desenvolvidas por meio de revisão sistemática da 
literatura científica existente, para apoiar a decisão do profissional e do 
paciente sobre o cuidado médico mais apropriado, em relação às condutas 
preventivas, diagnósticas ou terapêuticas dirigidas para determinado agravo 
em saúde ou situação clínica. 

 

O objetivo dos PCDT é “sistematizar o conhecimento disponível e oferecer um 

padrão de manejo clínico mais seguro e consistente do ponto de vista científico para 

determinado problema de saúde” (CONASS, 2011, p. 114). 

Ao Ministério da Saúde, consoante disposto no art. 15, compete decidir sobre 

incorporação, exclusão, ampliação ou redução de cobertura de medicamentos no 

âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. O art. 16 prevê 

que:  
A inclusão efetiva de um medicamento nos Grupos 1, 2 e 3 deste 
Componente ocorrerá somente após a publicação da versão final do 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específico pelo Ministério da 
Saúde, observadas as pactuações no âmbito da CIT. 

 

O art. 17, a seu turno, estabelece que o Ministério da Saúde pode avaliar a 

transferência de medicamentos entre os Componentes da Assistência Farmacêutica 
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ou entre grupos, para garantir a disponibilização dos medicamentos no âmbito do 

SUS e o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS. 

Com relação à execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, a Portaria 1.554 estabelece em seu artigo 22 as seguintes etapas: 

solicitação, correspondendo ao pleito por medicamentos; avaliação, análise técnica 

documental da solicitação; autorização - é o parecer administrativo que aprova ou 

não a solicitação; dispensação - é o fornecimento dos medicamentos previamente 

autorizados e a renovação da continuidade do tratamento, que envolve entrega de 

documentos. Mutatis mutandis, essas etapas pertencem à última fase do ciclo da 

assistência farmacêutica anteriormente abordado. 

Há, portanto, uma política pública desenhada para fornecer medicamentos no 

SUS. Essa política, além de respeitar a diretriz constitucional da descentralização 

atribuindo responsabilidades a cada ente, tem por base o ciclo da Assistência 

Farmacêutica, cujo início ocorre no registro do medicamento e seu fim na 

dispensação do produto ao usuário. 

 

3.3 Judicialização 
3.3.1 Entendimento dos Tribunais 

Nas últimas décadas, cresceu a submissão ao Poder Judiciário de questões 

relacionadas às políticas públicas de saúde. Determinado indivíduo, ao se deparar 

com as limitações do Sistema Único de Saúde (SUS), principal instrumento de 

efetivação da política pública de saúde brasileira, recorre à Justiça para satisfazer 

suas necessidades pessoais quanto ao custeio de medicamentos ou de tratamentos. 

Segundo Silva (2012, p. 39): 
 
Nem sempre a assistência farmacêutica implementada pelo Poder Público 
atende às necessidades do paciente, ora porque as peculiaridades da 
moléstia exigem medicamentos especiais e/ou tornaram ineficazes os 
medicamentos constantes da listagem, ora porque houve falha na 
atualização da Rename. Não raro, a assistência farmacêutica também falha 
por questões administrativas [...] 

 

Desta feita, o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, manifestou-se 

favorável ao entendimento de que o Estado tem a obrigação de custear 

medicamentos e tratamentos, individualmente, ainda que não cobertos pela política 

farmacêutica da rede pública, com base na interpretação do art. 196, da CF (1988), 
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que orienta à concretização do direito fundamental à saúde através de prestações 

positivas do Estado.  

Na mesma linha de entendimento, é comum a Justiça Estadual deferir os 

pedidos em ações individuais que envolvam fornecimento de medicamentos, cujos 

fatos geradores compreendem desde óbices ao acesso à pressão por incorporação 

de inovações terapêuticas no sistema.  

Ou seja, há uma predisposição do Poder Judiciário em garantir o direito do 

requerente da ação judicial, desconsiderando ou minimizando as restrições de 

natureza material, considerando que os juízes, mais das vezes, encontram-se diante 

da opção entre vida e morte. Luiz Duarte de Oliveira, procurador do Estado de São 

Paulo, afirma que “o Judiciário tem privilegiado quem primeiro aporta na Justiça e 

não o sistema de Saúde” (SADEK, 2013, p. 24). 

Em sentido diverso, após a realização de audiência pública, convocada para 

fornecer subsídios ao Poder Judiciário, as decisões proferidas no Agravo Regimental 

na Suspensão de Liminar 47, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela 

Antecipada 175 e no Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 3724, pelo 

então presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, abordaram diversas nuances a 

respeito do direito constitucional à saúde, fornecendo critérios para a concessão da 

tutela judicial, incluindo análise sobre demandas que envolvam prestação não 

abarcada por política pública (PIVETTA, 2014). 

Para o ministro, tais demandas podem ser subdivididas conforme a causa da 

não prestação da tutela pleiteada: a) decisão administrativa motivada e b) existência 

de vedação legal. No primeiro caso, o magistrado deve atentar para a justificativa 

apresentada pela administração, o que corresponde a basicamente duas 

possibilidades: a.1) não concessão pela existência de tratamento alternativo ofertado 

pelo SUS, comprovadamente eficiente para aquele tipo de caso; ou a.2) não 

concessão em razão do SUS não dispor de tratamento específico para o caso. 

Com base nessa divisão, o ministro defende que se há tratamento alternativo 

eficiente ofertado pelo SUS, o Poder Judiciário deve se abster de conceder 

prestação diversa àquela oferecida pelo sistema público de saúde. Na outra 

hipótese, quando o SUS não dispõe do tratamento, o ministro afirma que deve ser 

verificado se o tratamento requerido é experimental ou novo, ainda não avaliado. 

Naquele caso, o Poder Judiciário não deverá conceder a tutela, neste último, sim. 
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3.3.2 Características gerais do fenômeno e efeitos 
Pepe (2010) identificou características comuns a essas ações que demandam 

medicamentos: 

1) Em sua maioria, os pedidos são individuais e deferidos exclusivamente 

com base na prescrição medicamentosa apresentada; 

2) A prescrição médica contém medicamentos incorporados ou não pela 

política de Assistência Farmacêutica do SUS, alguns sem registro no país 

ou com indicação terapêutica não constante do registro sanitário 

existente. 

Como outra característica comum ao fenômeno, a autora aponta o 

crescimento exponencial das demandas judiciais e dos gastos com medicamentos. 

Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (2014) apontou a existência 

de 330.630 processos envolvendo ações de saúde em todos os tribunais estaduais 

do país. Esse número deveria ser superior, pois a pesquisa deixou de considerar 

dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal de Justiça do Amazonas, 

os quais não foram informados. 

Barcellos (2011) entende que o direito à saúde judicializável, ou seja, exigível 

judicialmente de forma direta, somente abrangeria as prestações básicas de saúde, 

em razão de sua natureza principiológica. Tais prestações básicas são definidas 

com base no critério da universalização, ou seja, podem ser fornecidas pelo Estado 

a toda a população e, por esse motivo, podem ser exigidas com fundamento direto 

na Constituição, independentemente de regulamentação infraconstitucional. 

Mas a realidade é outra. As demandas judiciais nesse tema englobam as 

mais variadas necessidades, como transplantes, vagas em hospitais, procedimentos 

cirúrgicos, tratamentos médicos no exterior etc. Fleury (2014) aponta que o 

fenômeno da judicialização da saúde acarreta principalmente dois problemas: as 

demandas que abarrotam os tribunais e o cumprimento das decisões que 

comprometem o orçamento público. 

Nessa mesma linha, Pepe (2010) apresenta outras considerações sobre os 

efeitos negativos da judicialização de medicamentos: a) possível aprofundamento 

das desigualdades de acesso ao sistema público de saúde, com comprometimento 

do princípio da integralidade; b) dificuldades na gestão da política de assistência 

farmacêutica; c) decremento da segurança do paciente em razão de possíveis 
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prescrições inadequadas. 

Com relação ao primeiro efeito negativo, o art. 196 da Constituição Federal 

(1988) orienta a concretização do direito fundamental à saúde através de prestações 

positivas do Estado “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Logo, um dos objetivos da política social da saúde é o acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde do 

indivíduo, revelando, dessa forma, que o direito à saúde se insere dentro da 

coletividade abrangida pelas políticas públicas de saúde, que devem ser formuladas 

para atender de forma abrangente à maioria da população. 

O princípio da integralidade dispõe que “as pessoas têm o direito de serem 

atendidas no conjunto de suas necessidades e os serviços de saúde devem estar 

organizados de modo a oferecer todas as ações requeridas por essa atenção 

integral” (MARÍN, 2003, p. 13). 

As ações individuais para fornecimento de medicamentos, portanto, podem 

comprometer a política assistencial de medicamentos, elaborada para abarcar a 

população como um todo, pois nessas ações somente o autor é contemplado pela 

decisão favorável. Nesse sentido, Wang (2009, p. 317) ressalta que “é preciso olhar 

não só para quem ganha, mas também para quem perde com determinada forma de 

alocar recursos”. Portanto, afigura-se possível que o gasto público com atendimento 

individual à saúde por meio de decisão judicial pode reduzir a abrangência da 

política pública de saúde. 

Por outro lado, a judicialização também representa um importante instrumento 

de luta contra as deficiências do SUS como, por exemplo, a falta de atualização das 

listas de medicamentos entregues gratuitamente, a demora no registro de 

medicamentos pelo órgão de fiscalização nacional, a dificuldade de identificar o ente 

responsável pela assistência etc. (GANDINI, et al., 2010). Ou seja, necessidades 

outrora menoscabadas pela administração pública puderam ser apreciadas pelo 

Poder Judiciário.  

Ainda assim, esse fenômeno acarreta algumas dificuldades. Na gestão da 

assistência farmacêutica do SUS, a contrariedade se revela principalmente quando 

há deferimento de pedido de concessão de tutela antecipada, uma vez que nesse 
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caso a decisão judicial determinando a entrega do medicamento deve ser feita 

rapidamente, antes de o ente demandado apresentar contestação ao pedido.  

Ou seja, a discussão sobre a possibilidade ou não de o SUS prover o 

medicamento, sobre este possuir ou não registro no país, sobre a indicação clínica 

de registro coincidir com a do receituário médico e sobre a presença do 

medicamento em listas de financiamento público exaure-se juntamente à entrega do 

bem, uma vez que o fármaco será consumido pelo autor da ação e o gasto para o 

Poder Público já terá ocorrido antes mesmo da sentença.  

Essa impraticabilidade de discussão e conhecimento dos detalhes da causa, 

dentro do contexto de um deferimento de tutela antecipada, fundamenta o terceiro 

efeito negativo acima apresentado: a segurança do paciente. Quando não há análise 

do medicamento prescrito pelo médico, à luz da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, isso pode significar riscos à saúde. 

Assim, as demandas judiciais podem comprometer todo o Ciclo da 

Assistência Farmacêutica, obrigada a lidar com uma exigência de fornecimento 

ausente no seu planejamento e que geralmente deve ser feito com uma rapidez que 

impede ao gestor seguir os trâmites regulares da administração pública (PEPE, et al. 

2014a).  

Portanto, ao mesmo tempo em que o acesso à justiça possibilita a efetivação 

do direito de um indivíduo, representando um ganho para os direitos sociais, as 

políticas públicas de saúde – em especial a farmacêutica – sofrem para 

corresponder a essa efetivação, possivelmente comprometendo o direito da 

coletividade. 

Por esse motivo, a tutela coletiva do direito à saúde é opção que mais se 

coaduna com o desenho constitucional desse direito que, como visto anteriormente, 

definiu as políticas públicas como meio para realização do dever do Estado. Nessa 

linha de raciocínio, Fleury (2012, p. 160) defende que “ao invés de combater a 

judicialização, deve-se buscar evitar que ela se transforme em fonte adicional de 

iniquidade (...)”. Igualmente, Zufelato (2013) afirma que apenas a demanda coletiva 

tem aptidão para impelir à administração a criar um plano de enfrentamento da 

necessidade do grupo interessado e possibilitar a extensão da decisão a todos os 

integrantes desse grupo. 
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3.4 Cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário  
As ações judiciais e os recursos públicos gastos para o seu atendimento 

continuam em curva crescente. Alguns Estados lançaram iniciativas extrajudiciais 

objetivando a redução do volume de demandas e o atendimento das necessidades 

medicamentosas da população de acordo com as políticas do SUS, como a criação 

dos Núcleos de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT). O Estado do Rio de 

Janeiro foi pioneiro, em 2009, ao introduzir a parceria entre a Secretaria de Saúde e 

o Tribunal de Justiça do Estado, através de termo de cooperação (CALFO e 

SILVEIRA, 2014). 

Esses núcleos, com composição multidisciplinar de profissionais (médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas), funcionam inseridos no 

âmbito do Poder Judiciário e objetivam prestar auxílio aos magistrados, por meio da 

emissão de parecer técnico nas demandas envolvendo questões de saúde, para que 

não sejam concedidos tratamentos desnecessários ou desperdiçados 

medicamentos. Assim, o termo de cooperação estabeleceu para o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro obrigações com relação ao espaço físico do 

núcleo, além de acesso aos processos pelos técnicos da Secretaria de Saúde. Esta, 

a seu turno, comprometeu-se a fornecer pessoal especializado para atuar 

conjuntamente aos magistrados, assim como prestar informações necessárias 

(CASTRO, 2012). 

Segundo Guimarães, et al. (2015), o NAT baseia suas atividades em 

celeridade e imparcialidade. Os pareceres são fornecidos no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas ou, na hipótese de urgência, o juiz pode solicitar a redução 

desse prazo. Outrossim, os técnicos do NAT exercem um papel puramente técnico 

de auxílio ao magistrado, possuindo, portanto, total independência em seus 

pareceres com conclusão favorável ou contrária ao interesse do autor ou do(s) 

réu(s). 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encampou a ideia e estabeleceu a 

criação desses núcleos para os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, 

através da Resolução nº 238 de 06/09/2016. Outros Estados também já adotaram 

medidas nesse sentido, como Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, 

Pernambuco e Espírito Santo (CALFO e SILVEIRA, 2014). 

Ocorre, porém, que a atuação do NAT transcorre após a propositura da ação, 
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ou seja, não refreia a judicialização de questões da saúde. Por esse motivo, a 

atuação em rede dos Poderes Executivo e Judiciário em fase anterior ao início dos 

processos judiciais nessa temática é imprescindível se o objetivo for desafogar este 

último das demandas e, para aquele, agilizar o atendimento aos cidadãos 

demandantes, de acordo com as políticas e diretrizes do SUS. 

Outra iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, foi a implantação da 

Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), com a finalidade de buscar 

soluções administrativas para as partes assistidas pelas defensorias estaduais e 

federais que demandam prestação de serviços de saúde do SUS. Trabalham em 

parceria os seguintes órgãos: Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da 

União, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria 

Geral do Município e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (IMPRENSA 

RJ, 2013). 

A Câmara atende pessoas que buscam assistência nas defensorias públicas 

– Estado e União – para demandar por serviços de saúde. O objetivo principal é 

inserir ou reinserir o assistido no SUS, antes da propositura da ação judicial, 

respeitando o fluxo de atendimento e tornando o acesso mais célere e eficaz, além 

de reduzir o número de novas ações (GUIMARÃES, et al., 2015). 

Em 2016, dados apresentados pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro 

informaram que mais de 30 mil pessoas foram atendidas pela CRLS e o número de 

casos solucionados tinha passado de 35% para 54% em três anos de funcionamento 

(PITOMBEIRA, 2016). 

No mesmo ano de 2013 no Distrito Federal, por meio de portaria conjunta 

entre a Secretaria de Saúde e a Defensoria Pública, houve a criação da Câmara 

Permanente Distrital de Mediação em Saúde (CAMEDIS), responsável pela 

mediação das demandas por serviços ou produtos de saúde fornecidos pelo SUS. O 

objetivo era evitar novas ações judiciais, por meio de soluções administrativas, e 

propor o desfecho para aquelas ainda em trâmite. Esse comitê resultou da parceria 

entre: Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios (VS, 2013). 

Segundo Paim, et al. (2015), essa experiência reduziu em 20% as ações 

judiciais no Distrito Federal, promovendo economia de recursos da ordem de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos cofres públicos, além de 
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oferecer celeridade no atendimento ao usuário. A Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal, em 2015, apresentou dados que sinalizavam o sucesso da medida: um ano 

após a criação da CAMEDIS, a unidade registrava 260 acordos entre pacientes e a 

Secretaria de Saúde. 

As iniciativas aqui apresentadas corroboram a ideia de que o fenômeno da 

judicialização da saúde e, especialmente de medicamentos, deve ser tratado 

coletivamente pelos órgãos públicos envolvidos no processo, pois todos têm 

interesse na resolução célere do conflito para dispensar o medicamento ao paciente 

e reduzir a quantidade de ações na Justiça.  

 

3.5 Suposições 
Pelo exposto, esta pesquisa pretende confirmar ou rechaçar as seguintes 

suposições: 

S1 – As concessões de tutela antecipada se baseiam na urgência intrínseca à 

saúde e na prescrição médica (PEPE, 2010; ASENSI, 2015; BUCCI, 2017). 

S2 – As decisões não consideram a política de medicamentos (MARQUES e 

DALLARI, 2007, BUCCI, 2017; SANTOS, et al., 2017). 

 

4 MÉTODO 
Este capítulo descreverá a metodologia utilizada no trabalho, abrangendo: o 

tipo de pesquisa, a seleção dos sujeitos, o método de coleta e o tratamento dos 

dados, bem como as limitações do método. 

 

4.1 Tipo de pesquisa: métodos mistos 
Segundo Vergara (2015, p. 247): 

 
Pesquisas ditas quantitativas têm como propósito identificar relações entre 
variáveis. Hipóteses preestabelecidas pelo pesquisador são testadas em um 
contexto de verificação. (...) Pesquisas ditas qualitativas, por seu turno, 
contemplam a subjetividade, a descoberta, a valorização da visão de mundo 
dos sujeitos. 

 

Assim, neste trabalho foram utilizadas as abordagens quantitativa e 

qualitativa. Na primeira, as ações judiciais ordinárias em que houve pedido de tutela 

antecipada foram descritas, objetivando suportar ou não suportar as suposições 
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fixadas no item 3.5. Na segunda abordagem, verificou-se a atuação dos atores 

públicos no fenômeno da judicialização de medicamentos para acompanhar o 

desenvolvimento do processo de criação do NAT e do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, à luz das experiências de outros Estados. 

A pesquisa de métodos mistos, segundo Creswell (2010, p. 44), “proporciona 

mais evidências para o estudo de um problema de pesquisa do que a pesquisa 

quantitativa ou qualitativa isoladamente”.  

Para esse método, a estratégia utilizada será a explanatória sequencial, em 

que os dados quantitativos serão coletados na primeira fase da pesquisa e, após, 

coletados e analisados os dados qualitativos que serão desenvolvidos sobre os 

resultados quantitativos iniciais (CRESWELL, 2010). 

A pesquisa é de natureza aplicada, pois envolve a judicialização de 

medicamentos circunscrita ao Estado do Amazonas e sua justiça estadual, 

abrangendo os indivíduos que recorreram ao Poder Judiciário e obtiveram tutela 

antecipada favorável ou não ao pedido de fornecimento de medicamento pelo SUS. 

Quanto aos objetivos, é descritiva e explicativa, uma vez que descreve o citado 

fenômeno, identificando suas características principais, e faz a análise de possível 

alternativa para o conflito.  

Inicialmente, utilizou-se a pesquisa documental a respeito das ações 

ordinárias e decisões judiciais com concessão de tutela antecipada envolvidas no 

tema de fornecimento de medicamentos, no período de janeiro de 2015 a dezembro 

de 2016, e a pesquisa bibliográfica, com base em material e estudos já publicados 

sobre a referida temática. Posteriormente, foram coletados os dados quantitativos e 

qualitativos, conforme detalhamento adiante. 

 

4.2 Local de estudo 
O Estado do Amazonas, situado na região Norte do Brasil, foi o local objeto 

de estudo. Segundo dados do IBGE (2010), sua área total é de 1.559.149 km² e sua 

população de 3.483.985 habitantes, distribuída em 62 municípios. A capital é 

Manaus. 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão da coleta de dados 
Dentro do universo de processos judiciais levantados, foram selecionados 
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para esta pesquisa processos de acordo com os seguintes parâmetros:  

a) critérios considerados: a.1) ações ordinárias; a.2) decisões liminares 

proferidas entre janeiro/2015 a dezembro/2016; a.3) tema “medicamentos”. 

b) critérios desprezados: b.1) data de ajuizamento da ação; b.2) processos 

com tutelas concedidas antes de janeiro/2015 ou depois de dezembro/2016; b.3) 

mandado de segurança; b.4) processos em sigilo; b.5) processos do período em 

análise com tutela não apreciada por qualquer motivo. 

 

4.4 Coleta e tratamento dos dados 
Em primeiro momento, considerando a escassez de dados consolidados 

sobre o tema, o objetivo foi descrever as ações judiciais ordinárias em que foi 

concedida tutela antecipada, identificando suas características gerais como autor, se 

individual ou coletivo, ocupação, origem socioeconômica, proveniência (se capital ou 

interior), tipo de representação, réu da ação, unidade de atendimento (se público ou 

privado), negativa ou não prévia à ação, médico, diagnóstico, medicamentos 

indicados.  

Objetivando a identificação dos processos com a temática “medicamentos” e 

tendo como réu o Estado do Amazonas, foram utilizados como fonte de pesquisa os 

eventuais registros de processos existentes na Procuradoria Geral do Estado do 

Amazonas, na Defensoria Pública do Estado do Amazonas e, especialmente, o 

sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (e-

SAJ), que permite o acesso integral aos autos processuais com visualização dos 

documentos. 

Para análise e descrição das ações ordinárias e das decisões de tutela 

antecipada, foi usada a técnica de análise de conteúdo, com grade mista, ou seja, 

categorias definidas preliminarmente, porém, admitindo-se a inclusão de outras 

surgidas durante o processo de análise (VERGARA, 2015).  

A coleta ocorreu no período de julho a dezembro de 2017, utilizando o 

sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado (e-SAJ). Como 

instrumento para reunião dos dados, foi utilizado formulário de coleta confeccionado 

com base no Manual de Indicadores de Avaliação e Monitoramento das Demandas 

Judiciais de Medicamentos (Pepe e colaboradores, 2011), sendo ajustado de acordo 

com a análise e a constatação de informações relevantes a serem compiladas. Esse 
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formulário, constante do Apêndice A, foi aplicado por meio da ferramenta Google 

Forms, elencando-se as seguintes variáveis: 

a) Características processuais das ações judiciais: 

1. Quantidade de autores 

2. Tipo de representação 

3. Tipo de réu da ação 

4. Exigência de documentos/esclarecimentos ao autor para concessão de 

decisão liminar ou emenda à inicial 

b) Características do autor da ação judicial: 

1. Sexo 

2. Faixa etária 

3. Renda familiar 

4. Município em que reside 

5. Bairro de residência na capital 

6. Ocupação 

c) Características médico-sanitárias das ações judiciais quanto à prescrição: 

1. Origem da prescrição 

2. Unidade de Atendimento que originou as prescrições 

3. Médico com CRM que prescreveu os medicamentos 

d) Características médico-sanitárias das ações judiciais quanto aos 

diagnósticos: 

1. Diagnóstico principal, segundo capítulo da CID-10 

2. Diagnóstico principal, segundo categoria diagnóstica 

e) Características médico-sanitárias das ações judiciais quanto aos 

medicamentos prescritos: 

1. Medicamentos requeridos que figuram na Rename 2014 

2. Medicamentos requeridos que figuram na Rename 2017 

3. Medicamentos informados pela Secretaria de Saúde como de uso off 

label 

4. Medicamentos requeridos 

f) Características político-administrativas das ações judiciais: 

1. Medicamentos fora do bloco de financiamento 

2. Medicamentos requeridos constantes na Portaria nº 1.554/2013 
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3. Anexos da Portaria nº 1.554/2013 

g) Características das decisões provisórias quanto ao teor do julgamento: 

1. Concessão de liminar ou antecipação de tutela 

2. Fundamento do deferimento 

3. Fundamento do indeferimento 

4. Juiz 

5. Juízes titulares por vara 

6. Relato de que houve tentativa administrativa de resolução 

7. Resultado relatado da tentativa administrativa de resolução 

8. Estipulação de prazo para cumprimento da decisão 

9. Tipo de prazo para cumprimento da decisão 

h) Características das decisões provisórias quanto à previsão de penalidade 

por descumprimento: 

1. Previsão de aplicação de multa por descumprimento 

2. Faixas de multa estabelecidas 

3. Limites fixados para incidência das multas estabelecidas 

4. Condenação pessoal ao secretário de Saúde 

5. Previsão de destinação ao requerente da multa aplicada 

6. Previsão de imputação de crime ao gestor 

7. Autorização expressa para bloqueio de verba pública 

8. Autorização expressa para dispensa de licitação 

9. Encaminhamento ou providências 

10. Tipo de determinação/encaminhamento 

Os indicadores foram calculados tendo como referência aqueles definidos no 

Manual de Indicadores de Avaliação e Monitoramento das Demandas Judiciais de 

Medicamentos (PEPE, et al., 2011).  

Para esta pesquisa foram utilizados os seguintes indicadores: a) Dimensão I - 

Características sociodemográficas do autor da ação judicial: INDICADOR 1 – Renda 

familiar mensal per capita, INDICADOR 2 – Proporção da população por faixa etária 

e INDICADOR 3 – Proporção da população por ocupação; b) DIMENSÃO 2 – 

Características processuais das ações judiciais: INDICADOR 1 – Proporção das 

ações judiciais por representação do autor da ação e INDICADOR 6 – Proporção de 

ações judiciais com exigência judicial para a concessão da liminar ou antecipação de 
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tutela; c) DIMENSÃO 3 – Características médico-sanitárias das ações judiciais: 

INDICADOR 4 – Proporção de medicamentos requeridos que figuram nas listas de 

medicamentos essenciais vigentes, INDICADOR 7 – Proporção de diagnósticos 

principais, por categoria diagnóstica; d) DIMENSÃO 4 – Características político-

administrativas das ações judiciais: INDICADOR 4 – Proporção de ações judiciais 

que demandam ao menos um medicamento que esteja fora dos componentes do 

bloco de financiamento da assistência farmacêutica. 

A análise foi feita levando em consideração as seguintes matrizes de 

análises: 

 

Quadro 1 - Matriz de análise: Características sociodemográficas do autor da ação 
judicial 

Indicador Conceituação Uso Método de Cálculo 
1- RENDA MENSAL 
FAMILIAR PER 
CAPITA 

Expressa o somatório da 
renda per capita mensal 
dos membros da família, 
do indivíduo que 
demandou a justiça, no 
local e período de estudo. 

Contribuir para a análise da 
situação socioeconômica, 
identificando segmentos 
que requerem maior 
atenção da Política de 
Assistência Farmacêutica. 

Soma da renda bruta dos 
membros familiares, no 
mês, dividida pelo 
número de integrantes da 
família. 

2 – PROPORÇÃO 
DA POPULAÇÃO 
POR FAIXA ETÁRIA 

Expressa a distribuição 
percentual, por idade, da 
população que demandou 
na justiça, no local e 
período de estudo. 

Identificar as prerrogativas 
de benefício diferencial por 
faixas etárias. 

(Número de 
demandantes por faixa 
etária/População total 
demandante) x 100. 

3 – PROPORÇÃO 
DA POPULAÇÃO 
POR OCUPAÇÃO 

Expressa a distribuição 
percentual por município 
de domicílio do autor da 
ação, no local e período 
de estudo. 

Analisar diferenciais na 
ocupação dos 
demandantes, identificando 
tendências e situações de 
desigualdades que podem 
demandar estudos 
especiais. 

(Número de 
demandantes 
desocupados e por grupo 
de ocupação/População 
total de demandantes) x 
100. 

Fonte: Pepe (2011). Adaptação própria. 

 

Contudo, com relação à situação socioeconômica dos requerentes, em razão 

da ausência de dados nas ações com relação à renda mensal familiar, pois esta 

constava somente em três processos, revelou-se necessária uma análise levando 

em consideração o bairro de domicílio do requerente, avaliando a população por cor 

e raça e rendimentos, de acordo com dados do IBGE. 
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Quadro 2 - Matriz de análise: Características processuais das ações judiciais 

Indicador Conceituação Uso Método de Cálculo 

1- PROPORÇÃO 
DAS AÇÕES 
JUDICIAIS POR 
REPRESENTAÇÃO 
DO AUTOR DA 
AÇÃO 

Expressa a distribuição 
percentual das ações, por 
advogado ou instituição 
responsável pela 
representação do autor da 
ação, no local e período 
estudado. 

Subsidiar a gestão e 
planejamento dos sistemas de 
justiça e de saúde, no que tange 
à identificação da representação 
escolhida pelos autores para o 
acesso à justiça e sua condição 
socioeconômica em relação à 
demanda judicial. 

(Número de ações 
por tipo de 
representante do 
autor da 
ação/Número total de 
ações judiciais) x 
100. 

6 – PROPORÇÃO 
DAS AÇÕES 
JUDICIAIS COM 
EXIGÊNCIA 
JUDICIAL PARA A 
CONCESSÃO DA 
LIMINAR OU 
ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 

Expressa o percentual de 
ações contendo decisão 
judicial exigindo a 
apresentação de 
documentos e/ou 
esclarecimentos adicionais 
ao autor, para a concessão 
da tutela antecipada, no 
conjunto das ações 
judiciais, no local e período 
estudado. 

Identificar a importância relativa 
dada ao setor de justiça aos 
documentos técnicos sobre a 
doença do autor da ação, para 
além da prescrição de 
medicamentos, para o 
julgamento do pleito. 

(Número total de 
ações contendo 
documentos exigidos 
para a concessão da 
tutela antecipada/ 
Número total de 
ações judiciais) x 
100. 

Fonte: Pepe (2011). Adaptação própria. 

 

Quadro 3 - Matriz de análise: Características médico-sanitárias das ações judiciais 

Indicador Conceituação Uso Método de Cálculo 
4- PROPORÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 
REQUERIDOS QUE 
FIGURAM NAS LISTAS 
DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS 
VIGENTES 

Expressa a distribuição 
percentual de 
medicamentos 
requeridos, considerando 
o fármaco na sua 
apresentação 
farmacêutica, que figuram 
nas listas de 
medicamentos essenciais 
vigentes, nas esferas de 
governo, no local e 
período de estudo. 

Contribuir para o 
planejamento, gestão e 
avaliação de políticas 
públicas relacionadas à 
saúde, identificando 
possíveis deficiências na 
gestão da Assistência 
Farmacêutica ou mudança 
de perfil de doenças. 

(Número de 
medicamentos 
requeridos que figuram 
em cada lista de 
medicamentos 
essenciais/Número 
total de medicamentos 
requeridos nas ações 
judiciais) x 100. 

7 – PROPORÇÃO DE 
DIAGNÓSTICOS 
PRINCIPAIS, POR 
CATEGORIA 
DIAGNÓSTICA 

Representa a frequência 
relativa de diagnóstico 
principal, no local e 
período de estudo. 

Contribuir para o 
planejamento, gestão e 
avaliação de políticas 
públicas relacionadas à 
saúde, identificando as 
doenças para as quais 
pode estar havendo 
desabastecimento de 
medicamentos ou maior 
demanda por novos 
medicamentos. 

(Número de diferentes 
diagnósticos principais/ 
Número total de 
diagnósticos) x 100. 

Fonte: Pepe (2011). Adaptação própria. 
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Quadro 4 - Matriz de análise: Características político-administrativas das ações 
judiciais 

Indicador Conceituação Uso Método de Cálculo 

4- PROPORÇÃO DE 
AÇÕES JUDICIAIS QUE 
DEMANDAM AO 
MENOS UM 
MEDICAMENTO QUE 
ESTEJA FORA DOS 
COMPONENTES DO 
BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

Expressa o percentual de 
ações que demandam ao 
menos um medicamento 
que não conste em 
qualquer componente de 
financiamento da 
Assistência Farmacêutica 
(AF), no local e período 
de estudo. 

Pode indicar, 
indiretamente, ações cuja 
prescrição de 
medicamentos não possua 
evidência de eficácia e 
segurança. 
Pode indicar doenças para 
as quais são necessários 
estudos 
farmacoeconômicos e/ou 
elaboração ou atualização 
de protocolos clínicos. 

(Número de ações que 
demandem ao menos 
um medicamento que 
não conste nos 
componentes do bloco 
de financiamento da 
AF/Número total de 
ações judiciais) x 100. 

Fonte: Pepe (2011). Adaptação própria. 

 

Com relação a esta última matriz de análise, o presente trabalho inovou ao 

usar esse indicador para verificar se os critérios utilizados pelos magistrados para 

conceder a medida de urgência divergem da política de medicamentos. Considerou-

se como critério divergente da política de medicamentos a concessão de liminar ou 

tutela para entrega de medicamento fora dos componentes do bloco de 

financiamento da assistência farmacêutica. Para analisar a disponibilidade ou não 

desses medicamentos no SUS, aplicou-se o Anexo II da Portaria 1.554/2013 do 

Ministério da Saúde e a Rename 2014. 

A determinação de entrega de medicamentos com indicação de uso off label é 

um indicador que não pode ser empregado, pois para utilizá-lo era necessário 

comparar a prescrição médica efetuada com a bula do medicamento, o que se 

revelou inviável dado o lapso temporal determinado para concretizar a pesquisa, 

além de fugir do seu escopo, já que estudos nesse sentido são mais comumente 

realizados em outras áreas de conhecimento (PAULA, et al., 2011; FERREIRA, et 

al., 2011; LOUREIRO, et al., 2013). 

Por fim, devido à sua recorrência nas decisões dos juízes, foram coletados 

outros dados não inseridos no Manual de Indicadores de Avaliação e Monitoramento 

das Demandas Judiciais de Medicamentos (Pepe et al., 2011), considerados 

relevantes porque são capazes de influenciar na gestão administrativa do Poder 

Executivo, tais como previsão de penalidade por descumprimento, condenação 

pessoal ao secretário de Saúde, autorização para bloqueio de verbas públicas e 

dispensa de licitação. 
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É notório que as decisões judiciais, notadamente as que concedem liminares 

ou tutela antecipada, se fundamentadas somente na urgência intrínseca à saúde, 

aqui considerada como risco de gravame na hipótese de não tratamento adequado, 

e na prescrição médica, não observam a política pública de medicamentos do SUS. 

Além disso, os processos dessa natureza se avolumam no Poder Judiciário, 

indicando ser do interesse de todos soluções para a questão.  

A cooperação entre Poder Judiciário e Poder Executivo para a efetivação da 

política de medicamentos pode contribuir para a melhoria da gestão de 

medicamentos e para a redução das ações judiciais.  

Nesse sentido, as experiências já existentes de estruturas 

interorganizacionais que tentam diminuir a judicialização de medicamentos, como a 

Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde no Distrito Federal e a Câmara 

de Resolução de Litígios de Saúde no Rio de Janeiro, contribuem sobremaneira 

para a compreensão dessa nova abordagem dialógica que começou a ser 

executada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio da 

criação do NAT e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.  

Para Manzini (1990/1991, p. 150), a entrevista como forma de coleta de 

dados em pesquisa social pode ser utilizada quando os objetivos “se referirem a 

informações que não estão registradas ou disponíveis a não ser na memória ou 

pensamento das pessoas (...)”. Como as iniciativas acima mencionadas ainda estão 

em fase de desenvolvimento, surge a necessidade de explorar e descrever esse 

acontecimento, levando à condução de pesquisa com os sujeitos envolvidos. 

Assim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Segundo May (2004), 

na entrevista semiestruturada o entrevistador pode buscar esclarecimento das 

respostas e registrar informação qualitativa, além disso, permite que o entrevistado 

responda em seus próprios termos.  

Dessa forma, os atores públicos entrevistados puderam abordar a 

judicialização de medicamentos e a cooperação entre os poderes, de acordo com a 

visão, dificuldades enfrentadas e competências institucionais do órgão a que 

pertencem. Ademais, esse formato revelou-se útil para a avaliação do fenômeno 

estudado em si, do contexto em que se dará a consecução da proposta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) e 

das expectativas de cada ator envolvido no processo. 
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Reconhece-se que a compreensão ampla do fenômeno também dependeria 

do conhecimento sobre a percepção dos autores das ações. Seria necessário, 

portanto, realizar entrevistas registrando suas experiências desde o atendimento 

médico, passando pelo caminho administrativo e desaguando no Judiciário. 

Contudo, o acesso a essas pessoas torna-se complexo em razão da ausência de 

dados para contato, exceto pelo endereço registrado na petição inicial, e também 

pelo lapso temporal disponível para realização da coleta de dados. Ademais, como 

um dos focos desta pesquisa é a cooperação entre os Poderes, optou-se por deixar 

de analisar a perspectiva dos usuários dos serviços. 

Foram selecionados os seguintes atores públicos envolvidos no fenômeno da 

judicialização de medicamento:  

a) agentes públicos da Secretaria Estadual de Saúde, ligados aos setores 

jurídico e administrativo, denominados, respectivamente, “Servidor jurídico 

da SUSAM” e “Servidor administrativo da SUSAM”; 

b) agentes públicos da Central de Medicamentos do Amazonas, ligados aos 

setores jurídico e administrativo, denominados, respectivamente, “Servidor 

jurídico da CEMA” e “Servidor administrativo da CEMA”; 

c) Procurador do Estado, chefe da Procuradoria Judicial Comum, 

denominado “Procurador do Estado”; 

d) Defensor Público Estadual do Núcleo da Saúde da Defensoria Pública 

Estadual/AM, denominado “Defensor público estadual”; 

e) Magistrados titulares das quatro varas estaduais da fazenda pública do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, denominados “Magistrado A”, 

“Magistrado B”, “Magistrado C” e “Magistrado D”, de acordo com a ordem 

de realização das entrevistas.  

As entrevistas semiestruturadas com os atores públicos acima mencionados 

foram realizadas entre os meses de março e abril de 2018, nas repartições públicas 

em que atuam, e registradas por meio de gravação, mediante aplicação de roteiros 

elaborados especificamente para cada ator com perguntas predeterminadas, sem 

excluir outras questões correlatas ao tema que, por ventura, surgissem durante a 

entrevista.  

Como dito anteriormente, as entrevistas tinham por objetivo acompanhar o 

desenvolvimento do processo de criação do Núcleo de Assessoramento Técnico 
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(NAT) e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos no Estado do Amazonas, sob a 

ótica, compreensão, participação e expectativa dos atores envolvidos, à luz das 

experiências do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, e a visão de cada um sobre o 

tema da judicialização de medicamentos, considerando as dificuldades enfrentadas 

no exercício de suas competências institucionais. 

Para tanto, as perguntas norteadoras foram divididas em quatro blocos, 

elaborados de acordo com a literatura e os dados coletados na primeira fase da 

pesquisa, assim definidos: a) Atuação institucional: compreender a rotina 

administrativa, o funcionamento do órgão quanto à política de medicamentos; b) 

Assistência farmacêutica: conhecer na prática o funcionamento do financiamento de 

medicamentos, de acordo com a Portaria nº 1.554/2013 e a visão de cada ator a 

respeito; c) Judicialização: avaliar como o fenômeno afeta a rotina administrativa do 

órgão; d) Relações Interinstitucionais: avaliar como ocorre o diálogo entre os 

diversos órgãos envolvidos na judicialização. 

A interpretação das respostas foi feita em cotejo com a literatura sobre o tema 

(pattern-matching), levando em conta as categorias de análise acima definidas 

(VERGARA, 2015). 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 
5.1 Capítulo 1 - Descrição das ações judiciais e identificação dos critérios 

de julgamento das ações 
No período da pesquisa, janeiro de 2015 a dezembro de 2016, foi possível 

identificar o ingresso no Poder Judiciário de 99 ações ordinárias individuais em que 

havia pedido de concessão de tutela antecipada para fornecimento de 

medicamentos contra o Estado do Amazonas. 

Verificou-se um grande percentual não informado ou informação parcial para 

algumas variáveis. Para estudo e análise das ações, foram utilizados os indicadores 

definidos no Manual de Indicadores de Avaliação e Monitoramento das Demandas 

Judiciais de Medicamentos (Pepe, et al., 2011), de acordo com as matrizes de 

análise anteriormente apresentadas. 

 

5.1.1 Características processuais das ações judiciais 
No caso do Amazonas, a pesquisa realizada no sistema processual do TJAM 
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não encontrou nenhuma ação coletiva relativa a medicamentos, sugerindo que de 

fato naquele período somente foram propostas ações individuais. Tal constatação foi 

corroborada pelo defensor Público estadual, que disse ainda não ter entrado com 

ações coletivas: “até agora só individual, a nossa estrutura infelizmente está muito 

aquém” (2018). Informou, entretanto, que em breve pretendia ingressar com a 

primeira ação relacionada à saúde mental e leitos em hospitais, não com relação a 

medicamentos. 

Em sua maioria, os requerentes são representados pela Defensoria Pública 

(83,84%), órgão cuja missão institucional é fornecer assistência judicial integral e 

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF). 

Esse quantitativo indica, em tese, que os requerentes possuem baixa renda 

ou não aferem renda. Contudo, verificou-se também que somente em apenas três 

processos constam informações e documentos a respeito da renda familiar do 

requerente, suscitando questionamento sobre como é feita a comprovação de 

insuficiência de recursos exigida pelo comando constitucional acima. 

A respeito dessa ausência de informação sobre renda nas petições, o 

defensor público estadual (2018) entende não ser relevante no processo e, sim, para 

a própria Defensoria estabelecer se pode atender ou não o requerente. Asseverou 

ainda que “a informação sobre renda é relevante para saber se a pessoa tem o perfil 

para ser assistida pela Defensoria, não para constar no processo...”. 

Interessante notar que a totalidade das ações tem por réu o Estado do 

Amazonas como ente demandado. Apenas em cinco processos os demais entes 

foram demandados solidariamente. Em 18 ações (18,18%) foram inseridos, no polo 

passivo da demanda, o hospital, a fundação ou a secretaria de saúde, mas todos 

integram a estrutura administrativa do Estado do Amazonas. Logo, este é o réu 

principal das ações, sugerindo que todos os medicamentos pleiteados são 

competência do Estado. 
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Tabela 1 – Distribuição das demandas segundo as características processuais das 
ações judiciais quanto à quantidade de autores, tipo de representação, tipo de réu 
da ação e exigência de documentos/esclarecimentos ao autor para concessão de 
decisão liminar ou emenda à inicial. Amazonas, janeiro/2015 a dezembro/2016. 

Variável n % 
Quantidade de autores (n= 99)  

Individual 99 100 
Coletiva 0  

Tipo de representação (n= 99)  
Advogado privado 15 15,15 
Defensoria Pública 83 83,84 
Ministério Público 1 1,01 

Tipo de réu da ação (n= 99)  
Estado 76 76,77 
Estado e hospital/fundação/secretaria 18 18,18 
Outros* 5 5,05 

Exigência de documentos/esclarecimentos ao autor para concessão de 
decisão liminar ou emenda à inicial (n= 99) 8 8,08 

Fonte: Sistema e-SAJ TJAM. Elaboração própria. 
*Estado e Município (1), Estado e União (1), Estado, Município e União (2), Estado, Município e 
hospital/fundação/secretaria (1) 

 

Quanto à exigência de documentos/esclarecimentos ao autor, em apenas oito 

processos os magistrados exigiram documentos ou esclarecimentos ao autor da 

ação ou determinaram emenda à inicial, antes de decidirem sobre o pedido de tutela 

antecipada.  

Os magistrados entrevistados forneceram opiniões diversas a respeito da 

exigência documental que deveria acompanhar a petição inicial. O primeiro 

magistrado entrevistado comunicou que a prescrição médica é imprescindível 

(MAGISTRADO A, 2018). Outro magistrado afirmou que em sua vara há 

documentos que reputa necessários para análise, mas isso é verificado conforme o 

caso (MAGISTRADO C, 2018). Já o Magistrado D relatou que, no mínimo, devem 

constar na ação o relatório médico atualizado e a prescrição médica. 
 

É comum retornar o processo para emendar a inicial para juntar o relatório 
médico atualizado porque muitas vezes vem relatório médico desatualizado. 
Outra coisa é prescrição médica desatualizada, prescrição que o médico 
passou há dois anos atrás. Não tem como avaliar se aquela pessoa hoje 
ainda precisa daquela medicação. (MAGISTRADO D, 2018) 
 

Diferentemente dos outros, o segundo magistrado entrevistado afirmou que 

nesse primeiro momento o exame do pedido de tutela prescinde de análise 

documental, pois “[...] via de regra, como se trata de saúde, um direito constitucional, 
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defere-se e depois se discute, porque é melhor preservar a vida...” (MAGISTRADO 

B, 2018). 

Comparando com os dados relativos a não concessão do pedido de tutela 

antecipada (Tabela 11), que igualmente totalizam oito processos, observou-se que 

em apenas dois processos houve exigência formulada ao autor e indeferimento. Em 

um deles, houve pedido de desistência da ação e, no outro, o prazo transcorreu sem 

manifestação do requerente, sendo que ambos eram representados por advogados. 

Nos dois casos, decididos pelo mesmo magistrado, a manifestação ocorreu 

dessa mesma forma: 
 
Ao compulsar os autos, antevejo a ausência de PROVAS que a Autora 
esteja CADASTRADA no PROGRAMA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 
ESPECIAIS – PROEMA e de que o MEDICAMENTO esteja APROVADO 
pela ANVISA e faça parte do elenco do Componente de Medicamentos de 
Dispensação Excepcional - CMDE, tornando-se INDISPENSÁVEL, para o 
DEFERIMENTO da medida postulada, conforme orientações advindas da 
RECOMENDAÇÃO CNJ nº 31, de 30.03.2010. 
E mais, percebe-se que não há qualquer comprovação de tentativa de 
requerimento do medicamento pela VIA ADMINISTRATIVA, ou seja, não foi 
juntado aos autos provas de que a autora tenha pedido o medicamento 
perante a Secretaria de Estado de Saúde. 
Assim, DETERMINO que a Autora COMPLETE a INICIAL, acrescentando 
os documentos indispensáveis para a propositura da ação, juntando ainda 
laudo especificando: a necessidade no uso de medicamento, se de uso 
contínuo, quantidade e a possibilidade do mesmo ser substituído, sem 
prejuízo à saúde da Requerente, no PRAZO de 15 (quinze) DIAS, 
consoante o art. 321, caput, do NCPC. 
 

Nos outros seis processos em que a tutela foi indeferida, não houve nenhuma 

exigência ao autor.  

Já nos seis processos restantes em que houve exigência, a tutela foi 

concedida. Dentre eles, as exigências foram as mais diversas, variando entre 

juntada de documentos comprobatórios, como receita médica, adequação do pedido 

ao novo Código de Processo Civil, comprovação de solicitação administrativa do 

medicamento, prova de cadastramento no PROEME e aprovação do medicamento 

pela ANVISA. 

Obviamente, o deferimento ou não da tutela nos casos de exigência ou 

emenda à inicial antes da decisão depende do cumprimento destes, mas é 

importante notar que a maioria das exigências se refere à comprovação do alegado 

na inicial, indicando que tais petições carecem de robustez quanto a provas.  

Ademais, a ausência de documentação comprobatória dos fatos narrados na 
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inicial retarda a análise do pedido, prejudicando os requerentes. Interessante 

perceber que, desses seis processos, somente em um a representação do 

requerente foi feita por advogado; os outros cinco foram feitos pela Defensoria 

Pública. 

Contudo, é necessário considerar que em muitos casos revela-se difícil para o 

paciente comprovar que foi descartado do sistema de saúde, pois raramente a 

Administração fornece comprovante de comparecimento a órgãos públicos, exceto 

se houver a formalização de algum pedido administrativo, o que muitas vezes não é 

realizado tendo em conta que a população de maneira geral desconhece 

procedimentos burocráticos. 

 

5.1.2 Características do autor da ação judicial 
No universo analisado, 58,59% dos autores eram do sexo feminino e 41,41% 

eram do sexo masculino. As faixas etárias de maior ocorrência foram 50 a 59 anos 

(26,04%) e 60 a 69 anos (22,92%), indicando a prevalência de pacientes idosos e 

quase idosos, conforme definição legal (Lei n° 10.741/2003). 

 

Tabela 2 – Distribuição das demandas segundo características do autor da ação 
judicial quanto a sexo, faixa etária e renda familiar. Amazonas, janeiro/2015 a 

dezembro/2016. 
Variável n % 

Sexo (n= 99)  
Feminino 58 58,59 
Masculino 41 41,41 

Faixa etária (n= 96)  
1 a 4 anos 1 1,04 
5 a 9 anos 3 3,13 
10 a 14 anos 1 1,04 
15 a 19 anos 4 4,17 
20 a 29 anos 8 8,33 
30 a 39 anos 18 18,75 
40 a 49 anos 7 7,29 
50 a 59 anos 25 26,04 
60 a 69 anos 22 22,92 
70 a 79 anos 6 6,25 
Acima 80 anos 1 1,04 

Renda familiar (n= 3)  
1 a 3 SM 2 66,67 
3 a 5 SM 1 33,33 

continua... 
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O indicador de renda familiar ficou prejudicado em razão da pouca informação 

registrada nos autos, pois somente em 3,03% dos processos analisados havia 

dados a esse respeito. Assim, foi necessário utilizar o bairro de residência do 

requerente, a fim de verificar a situação socioeconômica do autor, considerando que 

98,99% dos autores eram domiciliados na capital do Estado.  

Destaca-se, entretanto, que a inexpressiva quantidade de informação sobre a 

renda familiar dos requerentes indica que esse dado não tem relevância na análise 

da concessão ou não de tutela antecipada, tampouco para o ingresso da ação, pois, 

como visto, em sua maioria (83,84%) os autores são representados pela Defensoria 

do Estado, o que gera presunção de hipossuficiência econômica. 

 
continuação... 

Tabela 2 – Distribuição das demandas segundo características do autor da ação 
judicial quanto ao município em que reside e ao bairro de residência na capital. 

Amazonas, janeiro/2015 a dezembro/2016. 
Variável n % 

Município em que reside (n= 99)  
Capital 98 98,99 
Interior 1 1,01 
Bairro de residência na Capital (n= 98)  
Cidade Nova 16 16,32 
Compensa 8 8,08 
Parque 10 de novembro 7 7,07 
Flores 5 5,05 
Da Paz 4 4,04 
Petrópolis 4 4,04 
Tarumã 4 4,04 
Centro 3 3,03 
São Raimundo 3 3,03 
Santo Antônio 3 3,03 
Raiz 3 3,03 
Coroado 3 3,03 
São José Operário 3 3,03 
Cachoeirinha 2 2,02 
Redenção 2 2,02 
Japiim 2 2,02 
Dom Pedro I 2 2,02 
Aleixo 2 2,02 
Adrianópolis 2 2,02 
Santa Etelvina 2 2,02 
Outros* 18 18,18 
Ocupação (n= 88)  
Aposentado/pensionista 25 28,41 
Desocupado 13 14,77 
Menor 8 9,09 
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Variável n % 
Estudante 7 7,95 
Professor 5 5,68 
Auxiliar de escritório 4110-05 4 4,55 
Autônomo 4 4,55 
Beneficiário do INSS 3 3,41 
Pequeno produtor rural 6130-05 2 2,27 
Servidor público 3 3,41 
Outros* 14 15,91 

Fonte: Petição inicial. Elaboração própria. 
*Cada um com apenas uma ocorrência. 

 
Ainda assim, os três bairros mais frequentes são: a) Cidade Nova (16,16%), 

localizado na Zona Norte da cidade de Manaus; b) Compensa (8,08%), localizado na 

Zona Oeste; c) Parque 10 de novembro (7,07%), localizado na Zona Centro-Sul. 

Consoante estimativa do IBGE, em 2010 a distribuição populacional desses bairros 

segue detalhada na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - População residente e área segundo as Zonas/Bairros Município de 

Manaus - 2010 

Zona Nome do Bairro População Por Zona/Bairro 
Censo 2010 Em 1º.08.2010 

Área Zona/Bairro 2010 (em 
Hectare) 

Zona Norte Cidade Nova 121.135 1419,38 
Zona Oeste Compensa 75.832 508,27 

Zona Centro-Sul 
Parque 10 de 
Novembro 41.256 821,12 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Verifica-se que são bairros com número expressivo de residentes com as 

seguintes características socioeconômicas: 

 

Tabela 4 - População residente, por cor ou raça, e os bairros Amazonas – 2010 

Mesorregiões, 
microrregiões, 
municípios, distritos, 
subdistritos e bairros 

População residente  

 Total                                      
Cor ou raça  

Branca                                      Preta                                       Amarela                                      Parda                                       Indígena                                     Sem 
declaração                                  

Cidade Nova 121135   4 426  4873  1 299  80 299    238  - 
Compensa 75 832  18 938  3331   529  52 935    99  - 
Parque 10 de 
Novembro 41 256  18 174  1342    678  21 010    52  - 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Verifica-se a predominância da cor ou raça parda em todos os bairros, 

entretanto, a cor ou raça indígena sobressai-se no bairro de Cidade Nova, o de 
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maior ocorrência de requerentes. Esse dado merece maior análise em estudo 

posterior, pois sugere que a população indígena seja a mais desassistida no âmbito 

das políticas públicas de assistência farmacêutica. 

 
Tabela 5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento 

nominal mensal, e os bairros Amazonas - 2010 

Mesorregiões, 
microrregiões, 
municípios, 
distritos, 
subdistritos e 
bairros 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade                        

Total 
(1)                                       

Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (2) 

Até 1/2 Mais de 
1/2 a 1 

Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 5 

Mais de 
5 a 10 

Mais de 
10 a 20 

Mais 
de 20 

Sem 
rendim
ento (3) 

Cidade Nova 100281  2 845  16604  21021  13779   3 572    707    149  41604  
Compensa 62546  1 615  13824  12073  5 543   1 656    401    100  27334  
Parque 10 de 
Novembro 35933   253  3 794  4 912  6 296   4 581  2 491    979  12568  

Fonte: IBGE, 2010. 
*(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento nominal mensal. (2) Salário mínimo utilizado: 
R$ 510,00. (3) Inclusive as pessoas que recebiam somente 

 

Interessante perceber que o bairro Cidade Nova, que concentra 16,16% dos 

demandantes, também é o bairro com maior número de pessoas sem rendimentos, 

indicando que nele as pessoas são hipossuficientes economicamente e dependem 

integralmente do Sistema Único de Saúde. Contudo, entende-se como uma 

correlação precipitada que merece maior aprofundamento para sua compreensão. 

O domicílio como indicador de hipossuficiência econômica também é utilizado 

pela Defensoria Pública, visando identificar se o requerente se enquadra em seu 

perfil de atendimento. Sobre isso, o defensor público estadual (2018) comentou que:  
 
Pela lei da Defensoria Pública Estadual, a pessoa deve ter uma renda de 
até três salários mínimos [...]. Inicialmente, ela precisa trazer contracheque 
[...] que é exceção, a maioria dos nossos assistidos são trabalhadores 
informais, ou recebem BPC ou são aposentados. Dependendo do perfil a 
gente [...] solicita comprovante de residência, pela residência a gente já tem 
uma noção.  
 

A respeito da variável ocupação, dentre os 99 processos analisados, em 11 

não houve seu registro. As incidências mais recorrentes das ocupações são: a) 

Aposentado/pensionista (28,41%); b) Desocupado (14,77%); c) Menor (9,09%). 

Em análise correlacionando variáveis, é interessante notar a distribuição da 

representação de acordo com a ocupação. Dos aposentados/pensionistas, quatro 
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(16%) foram representados por advogado privado; e dos registrados como 

desocupados, todos foram representados pela Defensoria Pública. Quanto aos 

menores, em sua maioria foram representados pela Defensoria Pública (seis), os 

outros dois foram representados, um pelo Ministério Público e, outro, por advogado 

privado. 

Nenhuma das decisões analisadas faz referência à ocupação do requerente, 

seja para contextualizar a ação, deferir ou indeferir a tutela antecipada pretendida, 

indicando que tal dado é irrelevante para os magistrados apreciarem o pedido de 

tutela antecipada. Ou seja, ter renda ou não, ter capacidade financeira ou não: esse 

fato não exerce influência na decisão. 

 

5.1.3 Características médico-sanitárias das ações judiciais  
Conforme a Tabela 6, 84,85% das prescrições médicas são provenientes do 

Sistema Único de Saúde e se considerarmos ainda as unidades conveniadas ao 

sistema, obtém-se o expressivo percentual de 94,85. Ou seja, são pouquíssimas as 

prescrições médicas oriundas da rede particular de saúde. 

Tais dados indicam que, em tese, o profissional deveria prescrever 

medicamentos integrantes do sistema, situação que merece maior investigação 

futuramente, para identificar as razões que levam esses profissionais a tal atitude. 

Nesse sentido, o Magistrado B comentou: 
 
Muitas das vezes por mais que não esteja naquela listagem, o próprio 
médico do SUS é que fez o pedido [...]. É meio incoerente você negar 
porque não está na lista e o próprio médico do SUS pedir. [...] E o paciente 
não quer saber dessa questão técnica, ele quer a saúde, e tá na 
constituição. Ele tem pressa (MAGISTRADO B, 2018). 

 

De outro ponto de vista, tem-se que “quando o médico prescreve fora da 

política pública, na verdade ele tá criando problema enorme para o paciente, se ele 

não der alternativa para o paciente pegar dentro da rede ou pelo menos justificar”. 

(PROCURADOR DO ESTADO, 2018). 

Verifica-se, ainda, na origem dessas prescrições, a predominância da unidade 

de atendimento Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV, ligado à Universidade 

Federal do Amazonas, com 31,31%. Uma eventual justificativa para tamanha 

ocorrência talvez se deva ao fato de se tratar de hospital universitário, com grande 
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concentração das mais variadas especialidades médicas. Em segundo lugar, com 

23,23% encontra-se a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 

Amazonas – FCECON, hospital especializado no tratamento de pacientes com 

câncer, doença com alta incidência. 

 

Tabela 6 – Distribuição das demandas segundo características médico-sanitárias 
das ações judiciais quanto à origem da prescrição, unidade de atendimento que 

originaram as prescrições, médico que prescreveu os medicamentos. Amazonas, 
janeiro/2015 a dezembro/2016. 

Variável n % 
Origem da prescrição (n= 99)   
SUS 84 84,85 
Conveniado ao SUS 10 10,10 
Privado 5 5,05 
Unidade de Atendimento que originaram as prescrições (n= 99)  
Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV 31 31,31 
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON 23 23,23 
Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM 6 6,06 
Policlínica Codajás 6 6,06 
Vision Clínica de Olhos 6 6,06 
Fundação Hospital Adriano Jorge 5 5,05 
Fundação Alfredo da Matta – FUAM 2 2,02 
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD 2 2,02 
Hospital Universitário Francisca Mendes 2 2,02 
Outros* 16 16,16 
Médico que prescreveu os medicamentos (n= 92)   
Médico 01 7 7,61 
Médico 02 6 6,52 
Médico 03 4 4,35 
Médico 04 3 3,26 
Médico 05 3 3,26 
Médico 06 3 3,26 
Médico 07 2 2,17 
Médico 08 2 2,17 
Médico 09 2 2,17 
Médico 10 2 2,17 
Médico 11 2 2,17 
Médico 12 2 2,17 
Médico 13 2 2,17 
Médico 14 2 2,17 
Médico 15 2 2,17 
Outros* 48 52,17 

Fonte: Petição inicial e prescrição médica. Elaboração própria. 
* Cada um com apenas uma ocorrência. 
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Outra análise interessante a ser considerada correlacionando variáveis é a 

frequência de medicamentos demandados por unidade de atendimento. As 

prescrições médicas oriundas do HUGV registraram os seguintes medicamentos 

com ocorrência acima de uma: a) Micofenolato de Mofetila (11); b) Rituximabe (6); c) 

Teriparatida (5); d) Adalimumabe (2). A FCECON, a seu turno, prescreveu mais 

frequentemente estes: a) Gefitinibe (5); b) Tosilato de Sorafenibe (5); c) Zoladex (3); 

d) Bevacizumabe (2).  

Segundo a Tabela 7, os dois principais diagnósticos, segundo capítulo da 

CID-10, que concentram 44,44% de todas as demandas, são neoplasias (18,18%) e 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (26,26%). Segundo 

categoria diagnóstica, destacou-se o Lúpus Eritematoso Sistêmico com 13,13%, 

tratado no HUGV, e as neoplasias somadas, que totalizam 14,14% e são tratadas 

exclusivamente na FCECON. 
 

Tabela 7 – Distribuição das demandas segundo características médico-sanitárias 
das ações judiciais quanto aos diagnósticos. Amazonas, janeiro/2015 a 

dezembro/2016. 
Variável n % 

Diagnóstico Principal segundo capítulo da CID-10 (n= 99)   
Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2 2,02 
Neoplasias [Tumores] 18 18,18 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 4 4,04 
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 5 5,05 
Transtornos mentais e comportamentais 4 4,04 
Doenças do sistema nervoso 5 5,05 
Doenças do olho e anexos 7 7,07 
Doenças do aparelho respiratório 2 2,02 
Doenças do aparelho digestivo 2 2,02 
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 26 26,26 
Doenças do aparelho geniturinário 2 2,02 
Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas 2 2,02 
Outros* 3 3,03 
Diagnóstico principal segundo categoria diagnóstica (n= 99)   
Neoplasia maligna do brônquio principal 2 2,02 
Fratura do cóccix 2 2,02 
Esclerose sistêmica progressiva 2 2,02 
Síndrome seca [Sjögren] 2 2,02 
Esclerose múltipla 2 2,02 
Epilepsia Focal 2 2,02 
Osteoporose Pós-Menopáusica 3 3,03 
Câncer Pulmonar 3 3,03 
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Variável n % 
Osteoporose idiopática 3 3,03 
Neoplasia maligna de próstata 4 4,04 
Carcinoma de células hepáticas 5 5,05 
Lúpus Eritematoso Sistêmico 13 13,13 
Outros* 56 56,56 

Fonte: Petição inicial e prescrição médica. Elaboração própria. 
*Cada um com apenas uma ocorrência. 

 

Apesar de o presente trabalho referir-se a janeiro de 2015 a dezembro de 

2016, a Tabela 8 apresenta o quantitativo de medicamentos demandados 

constantes tanto na Rename 2014 (35,59%), em vigor à época das ações judiciais e, 

portanto, norteadora das decisões, quanto na Rename 2017 (45,76%), atualmente 

em vigor e posterior ao período analisado.  

Comparando os dados, é interessante notar que de uma lista para outra 

aumentou a presença dos medicamentos solicitados judicialmente entre 2015 e 

2016, fato que merece estudos futuros. 

Os medicamentos mais requeridos em ações judiciais são: a) Micofenolato de 

mofetila (10,16%); b) Bevacizumabe (8,47%); c) Rituximabe (6,77%). Destes, 

somente o Bevacizumabe não se encontrava na Rename 2014, porém, foi 

incorporado ao sistema pela Rename 2017. 

A respeito da utilização de listagens de medicamentos, o servidor jurídico da 

SUSAM entende “que engessa a atuação da Administração, mas se ela existe é 

uma forma de regulação. Se ela não existisse, seria pior essa distribuição de 

recursos” (SERVIDOR JURÍDICO SUSAM, 2018).  
 

Tabela 8 – Distribuição das demandas segundo características médico-sanitárias 
das ações judiciais quanto aos medicamentos prescritos. Amazonas, janeiro/2015 a 

dezembro/2016. 

Variável n % 
Medicamentos requeridos que figuram na Rename 2014 (n= 118) 42 35,59 
Medicamentos requeridos que figuram na Rename 2017 (n= 118) 54 45,76 
Medicamentos informados pela Secretaria de Saúde como de uso off label 
(n= 118) 15 12,71 
Medicamentos requeridos (n= 118)   
Micofenolato de mofetila 12 10,16 
Bevacizumabe 10 8,47 
Rituximabe 8 6,77 
Teriparatida 6 5,08 
Gefitinibe 5 4,23 
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Variável n % 
Tosilato de sorafenibe 5 4,23 
Zoladex 4 3,38 
Adalimumabe 2 1,69 
Hidroxiureia 2 1,69 
Sertralina 2 1,69 
Ácido zoledrônico 2 1,69 
Outros*   

Fonte: Petição inicial e prescrição médica. Elaboração própria. 
*Cada um com apenas uma ocorrência. 

 

Somente em 12,71% dos processos estava presente informação da 

Secretaria de Saúde a respeito de medicamentos de uso off label. Não há como 

assegurar que essa frequência corresponde fidedignamente a todos os casos de 

prescrição fora da indicação da bula ou protocolo, pois além de ser necessário 

avaliar tais documentos, o que não era viável, é possível que a informação da 

Secretaria, ainda que existente, simplesmente não foi juntada aos autos. 

A Tabela 9 correlaciona os medicamentos prescritos mais demandados e os 

diagnósticos a que se referem. Especificamente sobre o Micofenolato de mofetila, o 

mais demandado, foi explicado que, apesar de originalmente esse medicamento ser 

financiado pela União, o Estado acaba por arcar com essa aquisição, pois o referido 

medicamento é prescrito para CID não contemplado no protocolo, ou seja, é de uso 

off label. 
 
No PROEME já tem lá o que é responsabilidade da União e do Estado, mas 
tem lá o protocolo e tem certas doenças que não são contempladas pelo 
PDCT do Ministério da Saúde, aí [...] a União nesses casos ela não atende 
e o Estado tem que comprar esse medicamento [...], ele acabou entrando 
na responsabilidade do Estado como CID não contemplado [...] que é o 
caso do Micofenolato de Mofetila. [...] Isso que o Estado adquire é tudo por 
conta da demanda judicial (SERVIDOR JURÍDICO DA CEMA, 2018). 

 

A respeito dessa situação, foi pontuado que a administração pública tomou 

essa decisão de financiar porque:  
 
[...] o custo de financiar esse medicamento para CID não contemplado da 
rede estadual vai ser muito mais em conta do que uma pessoa vir a fazer 
um transplante [...] o custo vai ser muito maior porque uma pessoa que tem 
lúpus e não faz o tratamento correto, ela corre o risco de agravar e chegar a 
falecer [...]. (SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA CEMA, 2018). 
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Tabela 9 - Características médico-sanitárias das ações judiciais: correlação entre os 
medicamentos prescritos mais demandados e o diagnóstico (CID-10). Amazonas, 

janeiro/2015 a dezembro/2016. 

Medicamento prescrito Diagnóstico CID10 
Micofenolato de mofetila Síndrome seca [Sjögren] 

Esclerose sistêmica progressiva 
Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com 
comprometimento de outros órgãos e sistemas 
Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] não 
especificado 

M350 
M340 
M321 

 
M329 

Bevacizumabe Neoplasia maligna do ovário 
Neoplasia maligna do ceco 
Distrofias hereditárias da retina 
Cegueira em um olho 
Hemorragia retiniana 
Degeneração da mácula e do polo posterior 
Retinopatia diabética 

C56 
C18 

H355 
H544 
H356 
H353 
H360 

Rituximabe  Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com 
comprometimento de outros órgãos e sistemas 
Linfoma não-Hodgkin difuso, pequenas células clivadas 
(difuso) 
Outros tipos de linfoma não-Hodgkin, folicular 
Síndrome seca [Sjögren] 

M321 
 

C831 
 

C827 
M350 

Teriparatida Osteoporose pós-menopáusica 
Outras osteoporoses com fratura patológica 
Osteoporose idiopática 

M810 
M808 
M815 

Gefitinibe Neoplasia maligna do brônquio principal C340 
Tosilato de sorafenibe Carcinoma de células hepáticas C220 
Zoladex Neoplasia maligna da próstata C61 
Adalimumabe Retossigmoidite ulcerativa (crônica) 

Colite ulcerativa, sem outra especificação 
K513 
K19 

Hidroxiureia Anemia hemolítica não-auto-imune induzida por drogas 
Anemia falciforme com crise 

D592 
D570 

Sertralina Esquizofrenia paranóide 
Estado de "stress" pós-traumático 

F20 
F431 

Ácido zoledrônico Osteoporose idiopática 
Neoplasia maligna da próstata 

M815 
C61 

Fonte: Petição inicial e prescrição médica. Elaboração própria. 

 

5.1.4 Características político-administrativas das ações judiciais quanto ao 
financiamento 
Verificou-se que as decisões que concedem tutela antecipada não fazem 

referência à Portaria nº 1.554/2013, que dispõe sobre o componente especializado 

da assistência farmacêutica, de responsabilidade dos Estados, sugerindo que o 

financiamento não é considerado para fins de deferimento ou não do pedido.  

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos medicamentos de acordo com a 

referida Portaria. O servidor jurídico da SUSAM explicou que o Programa Estadual 

de Medicamentos Especializados - PROEME refere-se apenas a esse componente 
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especializado, de responsabilidade tanto da União quanto do Estado. 
 
Todos os medicamentos do PROEME [...] são essenciais, são importantes, 
não pode faltar nenhum deles e existe lá pela gerência do PROEME um 
acompanhamento de pacientes e eles tem as variáveis de consumo médio 
mensal, que a gente informa pra CCGOV [...] porque tem que ser adquirido 
e estar disponível aqui para a população vir buscar (SERVIDOR JURÍDICO 
DA SUSAM, 2018). 

 

Tabela 10 – Características político-administrativas das ações judiciais: distribuição 
dos medicamentos quanto ao financiamento. Amazonas, janeiro/2015 a 

dezembro/2016. 

Variável n % 
Medicamentos fora do bloco de financiamento (n= 118) 77 65,25 
Medicamentos requeridos constantes na Portaria nº 1.554/2013 (n= 118) 41 34,75 
Anexos da Portaria nº 1.554/2013 (n= 41)  

Anexo I - grupo 1A (aquisição centralizada pelo MS) 26 63,41 
Anexo I - grupo 1B (transferência de recursos pelo MS) 9 21,95 
Anexo II - grupo 2 (financiado por secretarias de estado) 5 12,19 
Anexo III - grupo 3 (dispensação municípios e DF) 1 2,43 

Fonte: Petição inicial e prescrição médica. Elaboração própria. 
 

Interessante notar que 65,25% dos medicamentos requeridos estão fora do 

bloco de financiamento do SUS e dos medicamentos requeridos constantes do 

financiamento (com previsão na Portaria), a maioria, 63,41%, são de aquisição 

centralizada pelo Ministério da Saúde. 

Tais dados sugerem que a política de medicamentos, da forma que 

desenhada pelo SUS em suas normas, não foi observada ou, ao menos, não foi 

registrada nas decisões judiciais que concederam decisão liminar, insinuando que o 

exame é feito exclusivamente na prescrição médica juntada à petição inicial. 

Isso é algo que preocupa os agentes públicos que trabalham diretamente na 

área. Segundo informado pelo servidor administrativo da SUSAM (2018), apesar de 

trabalharem com responsabilidade técnica e social, nem sempre a prescrição 

médica está completa e detalhada, sobretudo nos casos de medicamento para uso 

contínuo e isso pode prejudicar o paciente. 

Os servidores da CEMA compartilham semelhante preocupação com relação 

à segurança dos pacientes, em razão dos padrões estabelecidos nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 
 
Quem define é o médico, mas tem as linhas de tratamento, segundo 
tratamento, a evolução, [...] até quando aquele medicamento deve ser 
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tomado. Existe protocolo pra tudo. Qual a primeira resposta para a doença 
dele, [...] qual a segunda? Tem muitos casos que entram na justiça já para 
pedir a última linha, não passou pelo tratamento refratário (SERVIDOR 
JURÍDICO DA SUSAM, 2018). 

 

Em sua entrevista, o Magistrado D afirmou ter conhecimento da Portaria, 

porém, essa informação sobre financiamento normalmente é prestada pela 

Secretaria. 
Esse medicamento [...] não é financiado pelo Estado, não podemos fornecer 
[...] isso aí é fornecido pela União, aí eu tenho que, eu no meu caso, 
declinar em favor da Justiça Federal que tem que chamar o órgão 
competente para atuar nos autos, para ser chamado para prestar as 
informações. É importante saber quem é o competente e quem pode 
fornecer. Pelo financiamento, eu estabeleço competência (MAGISTRADO 
D, 2018). 

 

Por outro lado, quando questionado sobre isso o Magistrado B entende que o 

mais importante é “conceder logo a liminar para no caso de fornecimento de 

medicamentos, mandar o Estado cumprir” (MAGISTRADO B, 2018). 

 

5.1.5 Características das decisões provisórias 
Conforme Tabela 11, em 91,92% das ações judiciais houve deferimento do 

pedido de concessão de tutela antecipada, isto é, aquele pedido de entrega imediata 

do medicamento, antes mesmo de o ente demandado ser ouvido e prestar 

esclarecimentos. Necessário ressaltar que essa análise foi realizada pela leitura e 

anotação de menção expressa na decisão das variáveis aqui assinaladas. 

Dentre os fundamentos constitucionais utilizados pelos magistrados, titulares 

e plantonistas, sobressai-se o artigo 196 (53,85%), que estabelece ser a saúde 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas. 

Curioso notar que, a despeito de a previsão constitucional mais corriqueira 

abordar a necessidade de políticas públicas, somente 1,10% das decisões foi 

fundamentada na legislação da assistência farmacêutica, que estabelece a 

configuração da política pública de medicamentos. 

A análise das decisões revelou que normalmente mais de um fundamento era 

utilizado para o deferimento, contudo, é notável que reine o suporte de base 

constitucional, denotando que a temática de medicamentos é analisada pelos 

magistrados quase exclusivamente nesse nível. Exceto pela análise processual, que 
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representa 75,82% dos fundamentos utilizados para o deferimento (fumus bonis iuris 

e periculum in mora). 

É interessante notar que esses requisitos previstos na lei processual civil para 

análise e concessão ou não do pedido de tutela antecipada referem-se 

principalmente ao periculum in mora, isto é, o perigo da demora no processamento 

da ação até o seu resultado final, que pode ensejar danos irreversíveis ao autor da 

ação, confirmando o argumento de que os juízes decidem baseados na urgência 

inerente à saúde. A jurisprudência dos tribunais relativa ao tema dos medicamentos 

também apresentou frequência significativa com 54,95%. 

Com relação à análise documental mencionada nas decisões pelos 

magistrados, foi observado que a receita médica representou 53,85% e outros 

documentos, como cartão do SUS, laudo médico, fotos e exames, representaram 

68,13%. Nessa mesma esteira, a ausência de provas representou 75% dos 

indeferimentos do pedido de concessão de tutela antecipada, os demais foram 

pendências administrativas (12,50%) e o fato de o requerente já receber a 

medicação (12,50%). 

A Tabela 11 igualmente apresenta a disposição das decisões entre 

magistrados titulares e plantonistas, sendo aqueles os que mais julgaram pedidos 

liminares, com 62,62% em contraponto a 38,38% dos plantonistas. Apesar de os 

processos com o tema dos medicamentos não serem identificados no sistema de 

processos do Tribunal de Justiça (e-SAJ), o que serviria para facilitar a 

homogeneidade de distribuição entre as varas, curiosamente observou-se 

distribuição equânime dos processos entre os magistrados titulares. 

Mostrou-se significativa a quantidade de decisões que relataram tentativas 

administrativas de resolução da questão, mais da metade, alcançando 59,60%. 

Naturalmente, como essa coleta foi feita exclusivamente com base na narrativa das 

decisões, é possível que de fato o número de requerentes que buscaram a 

administração pública para solucionar seu problema seja superior. 

Desse percentual, é importante destacar o resultado do esforço do autor em 

não judicializar, pois traça um panorama dos motivos que podem ensejar o ingresso 

na Justiça. Em 23% dos casos, o pedido foi indeferido pela Secretaria de Saúde; em 

25,42% foi informado que o medicamento estava em falta; 18,64% correspondem 

aos pedidos de medicamentos não disponíveis pelo sistema; e para 16,95% não foi 
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obtida resposta do Poder Executivo. 

Verificou-se que, em sua maioria, o indeferimento administrativo funda-se na 

prescrição médica de medicamentos com indicação terapêutica não constante do 

registro sanitário existente, situação dos chamados medicamentos de uso off label.  

Quanto ao desabastecimento, foi informado que quando o paciente não obtém 

o medicamento nas unidades de atendimento é porque a CEMA não tem, ou seja, 

está em falta no serviço público, pois este órgão é a central distribuidora de 

medicamentos que abastece todas as unidades de saúde, exceto as fundações que 

têm orçamento próprio para aquisição (SERVIDOR ADMINISTRATIVO da CEMA, 

2018). 

A respeito das causas de desabastecimento, o servidor jurídico da CEMA 

(2018) informou que, no seu entender, a principal causa é a limitação orçamentária. 

Segundo ele, há necessidade de se trabalhar com uma programação que 

abastecesse a rede por um período maior de tempo, mas isso não é possível porque o 

orçamento é limitado. Acrescenta que, atualmente, a orientação é adquirir 

medicamentos para completar sempre três meses de disponibilidade (Servidor 

Jurídico da CEMA, 2018). 
 
[...] Hoje tu tem o medicamento zero, compra três meses. Tem um mês dele 
em estoque, compra dois. Tem dois, compra mais um. Então sempre tá 
completando três meses, que é um período curto, o ideal seria [...] comprar 
para seis meses, mas em razão de orçamento a gente não consegue fazer 
isso [...] (SERVIDOR JURÍDICO DA CEMA, 2018). 

 

Em contrapartida, comentando sobre contratos superfaturados e fornecimento 

desnecessário de medicamentos, o Magistrado D (2018) relatou que recebeu uma 

ação “cobrando do Poder Público milhões e milhões e milhões em medicamentos 

básicos, só para dor de cabeça, dor de dente, e essa medicação foi comprada com 

excesso que foi até jogada no lixo”. 

É interessante, ainda, contrapor ao apresentado pelo servidor jurídico da 

CEMA, a visão de outros sujeitos para quem a causa principal do desabastecimento 

é a deficiência na gestão, sobretudo com relação ao gerenciamento de estoque. Por 

exemplo, segundo o Magistrado A (2018), Executivo, Legislativo e Judiciário de 

modo geral atuam como amadores por não conseguir se organizar. 
 
Muito da judicialização se deve pela falta de organização da SUSAM [..] que 
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tem um problema grave [...] relacionado a controle de estoque. [...] Boa 
parte das ações é para fornecimento de medicamento que é padronizado, 
que está na lista de medicamentos estadual, mas que não tem nas 
unidades descentralizadas, não tem na CEMA. (PROCURADOR DO 
ESTADO, 2018). 

 
Uma justificativa para isso pode ser encontrada na fala do Servidor 

Administrativo da SUSAM que afirmou não existir planejamento porque as 

demandas são isoladas.  

Demais agentes sequer levam em conta a questão dos recursos públicos, 

pois o medicamento decorre de prescrição médica. Então, para apreciação da 

liminar é dispensável saber quanto custa o medicamento e o crucial é saber a 

necessidade dele, pois o paciente está pedindo socorro (MAGISTRADO B, 2018). O 

Magistrado C também afirmou que dá prevalência à opinião do médico, não levando 

em consideração argumentações sobre limites de recursos. 

De outra parte, alguns representantes do Poder Judiciário compreendem a 

limitação orçamentária como algo a ser dada importância, quando se trata de 

judicialização de medicamentos. 
 
A questão do medicamento, em especial, ela envolve [...] sempre 
planejamento, mas também existe a limitação orçamentária. [...] É difícil 
argumentar com isso, mas a realidade é essa, nós temos limites para 
compras de medicamentos e eu penso que o Ministério da Saúde junto com 
[...] as Secretarias de Saúde devam fazer levantamento de quais 
medicamentos são os mais necessários para atender o maior número 
possível de pessoas [...] e com os recursos disponíveis que existem. 
(MAGISTRADO A, 2018) 
 
Tudo na saúde é caro, tudo é caro. Então a gente tem que entender muitas 
vezes que não dá para se fazer 100% porque é limitado por uma verba. Mas 
se ela for empregada de uma forma com responsabilidade, correta, muita 
coisa pode ser comprada e pode ser feita. (MAGISTRADO D, 2018)  

 

Ora, a sugestão do Magistrado A quanto a ser feito levantamento sobre os 

medicamentos mais necessários é providência que já existe no âmbito da politica 

pública de medicamentos, é justamente a lista de medicamentos essenciais, 

denominada RENAME.  
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Tabela 11 – Distribuição das demandas segundo características das decisões 
provisórias quanto à concessão de liminar, fundamento do deferimento e 

indeferimento, julgador, teor da decisão e prazos. Amazonas, janeiro/2015 a 
dezembro/2016. 

Variável n % 
Concessão de liminar ou antecipação de tutela (n= 99)   
Sim 91 91,92 
Não 8 8,08 
Fundamento do deferimento (n= 91)  
Constituição Federal - art. 196 49 53,85 
Constituição Federal - art. 6º 13 14,29 
Constituição Federal - art. 5º 7 7,69 
Constituição Federal - art. 1º 13 14,29 
Constituição Federal - outros 19 20,88 
Legislação da Assistência Farmacêutica 1 1,10 
Fumus bonis iuris e periculum in mora 69 75,82 
Jurisprudência específica 50 54,95 
Jurisprudência diversa 16 17,58 
Doutrina 20 21,98 
Receita médica 49 53,85 
Outros documentos (cartão do SUS/laudo médico/fotos/exames) 62 68,13 
Fundamento do indeferimento (n= 8)  
Ausência de provas 6 75,00 
Pendências administrativas 1 12,50 
Legislação da Assistência Farmacêutica 0 0 
Requerente já recebe a medicação 1 12,50 
Juiz (n= 99)   
Titular 61 61,62 
Plantonista 38 38,38 
Juízes titulares por vara (n= 61)   
1ª Vara da fazenda pública estadual 11 18,03 
2ª Vara da fazenda pública estadual 20 32,79 
3ª Vara da fazenda pública estadual 12 19,67 
4ª Vara da fazenda pública estadual 17 27,87 
Juizado da infância e juventude Cível 1 1,64 
Relata que houve tentativa administrativa de resolução (n= 99)   
Sim 59 59,60 
Não 40 40,40 
Resultado relatado da tentativa administrativa de resolução (n= 59)   
Indeferido 23 38,98 
Sem resposta 10 16,95 
Medicamento em falta 15 25,42 
Medicamento não disponível no SUS 11 18,64 
Estipulação de prazo para cumprimento da decisão (n= 99)   
Sim 68 68,69 
Não 31 31,31 
Tipo de prazo para cumprimento da decisão (n= 68)   
Em horas  
Vinte e quatro 9 13,24 
Quarenta e oito 12 17,65 
Setenta e duas 5 7,35 
Em dias  
Três  4 5,88 
Cinco  17 25,00 
Dez  10 14,71 
Quinze  7 10,29 
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Variável n % 
Trinta  1 1,47 
Em dias úteis   
Três  1 1,47 
Cinco  1 1,47 
Dez  1 1,47 

Fonte: Decisões. Elaboração própria. 
 
Em 68,69% dos processos houve estipulação de prazo para cumprimento da 

decisão. Os prazos mais frequentemente definidos pelos magistrados foram: a) 05 

dias (25%); b) 48 horas (17,65%) e c) 10 dias (14,71%). 

Considerando as exigências legais para aquisição de bens, tais prazos 

revelam-se insuficientes para cumprir as determinações com obediência a todo o 

trâmite administrativo, ainda que haja autorização expressa na decisão para 

dispensa de procedimento licitatório, pois nesse caso também há procedimentos a 

serem observados. A respeito desse assunto, o servidor jurídico da SUSAM (2018) 

se manifestou asseverando que: 
 
O doente não precisa só do remédio a qualquer tempo, ele precisa do 
remédio naquele dia, porque senão daqui a dois dias ele morre. Então a 
burocracia me impede, ainda que eu tivesse muito dinheiro, de dizer pode 
entregar amanhã. [...] A burocracia é a Lei de Licitações e Contrato, Lei 
8.666. [...] Não posso simplesmente ligar e dizer entrega, a não ser que eu 
tivesse na minha prateleira [...] demora no mínimo 60 dias [...] para tudo sair 
dentro dos padrões normais.  

 

Continuando a comentar sobre os prazos exíguos para cumprir as decisões, o 

servidor jurídico da SUSAM (2018) afirmou que:  
 
[...] é loucura total porque eu não posso atravessar a 8666, não tem o 
menor perigo de fazer isso sob pena de ser notificado, mas como é uma 
decisão judicial eu tenho que dar um jeito óbvio, aí saio correndo para todos 
os lugares [...] ainda assim o cara só me entrega se eu tiver o dinheiro na 
hora para dar pra ele [...] então é melhor o juiz bloquear da [...] conta 

 

Por outro lado, nos processos em que não houve fixação de prazo para 

cumprimento da decisão, a possibilidade de execução da decisão fica sem 

parâmetro predefinido, inviabilizando reclamação posterior do requerente quanto ao 

eventual descumprimento. 

Comparando com os dados sobre autorização expressa para dispensa de 

licitação, constatou-se que dos 12 processos com prazo de 48h para cumprimento 

da decisão, somente em três houve atenção do magistrado em fazer constar essa 
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autorização, ainda que seja inexequível. Como a compra direta, isto é, sem 

procedimento licitatório, é exceção para a administração pública, tal autorização 

expressa é importante para o gestor se resguardar com relação à futura 

responsabilidade sobre as compras públicas, como visto na fala acima transcrita.  

As exigências legais para aquisição acabam por impedir a rapidez no 

atendimento. Essa ideia pode ser corroborada pela declaração do servidor jurídico 

da CEMA (2018) sobre o processo de aquisição de medicamentos. 
 
Nós sabemos o que temos que comprar e quando temos que comprar, mas 
não podemos comprar diretamente. Você tem um órgão que faz a licitação 
que é a CGL, você tem um órgão que é gestor das nossas atas de compra 
que é o CCGOV da SEFAZ. Então nós passamos nossa demanda para o 
CCGOV que monta os processos e manda para a CGL para licitar e formar 
ata de registro de preços. Demora de 90 a 120 dias [...] de mandar a 
demanda e ter a ata disponível. Se o item não tem em ata aí a CEMA pode, 
hoje, agora como unidade gestora, fazer a [...] dispensa de licitação [...]. 

 

Apenas em 8,08% das ações a tutela antecipada não foi concedida. Em sua 

maioria, o indeferimento da medida ocorreu por ausência de provas, porém, a 

classificação dos fundamentos aqui mostrada não é suficiente para apresentar os 

argumentos utilizados pelos magistrados para justificar o entendimento de que seria 

impossível deferir a entrega imediata do medicamento. No corpo da decisão, os 

magistrados abordam outros aspectos que vão além da simples ausência de 

documentos.  
Narra que não conseguiu obter a referida medicação de forma gratuita e 
que não possui condições financeiras para arcar com a compra. 
No que pertine ao fumus boni iuris, no entanto, não o vislumbro presente 
neste exame preliminar, senão vejamos. 
Em que pesem os argumentos expendidos pela Autora e as provas 
carreadas aos autos, não há como se ignorar a existência de políticas 
públicas e, principalmente, o princípio da isonomia. 
É cediço que o sistema público de saúde do nosso país está muito longe do 
ideal e até do básico aceitável, contudo como privilegiar uma só pessoa em 
detrimento das centenas que minguam na mesma situação? 
Outrossim, impende registrar que, de fato, não resta configurada a 
resistência do Estado do Amazonas em fornecer o medicamento. Inexiste 
nos autos negativa formal do ente estatal nesse sentido. 
[...] 
No entanto, a presente decisão, registre-se, está sujeita a reexame 
posterior, devendo a Autora manifestar-se sobre o que fora informado pelo 
Estado do Amazonas e se procedeu à aludida regularização cadastral. 
(PROCESSO 01) 
 
Não há qualquer dúvida quanto ao estado de saúde do requerente. Os 
documentos carreados aos autos dão conta de que o mesmo efetivamente 
é portador da enfermidade alegada. 
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Entretanto, paira a dúvida se o medicamento necessário ao seu tratamento 
é, de fato, o IRESSA 250MG, tendo em vista que os receituários de fls.23, 
24 e 27 foram grosseiramente adulterados na medida em que o nome do 
remédio "Citrato de Tamoxifen 20 mg" foi riscado para em cima dele 
constar, à mão e de caneta, o nome do medicamento que o autor pretende 
seja a ré compelida a fornecer. (PROCESSO 02) 
 
Em que pese o amparo constitucional a pretensões que visem a tutela do 
direito à saúde, o pedido antecipatório não merece guarida, neste primeiro 
momento, diante da ausência de comprovação do perigo de dano. 
Ao fundamentar o perigo de dano, a Autora limita-se a ponderar que o 
Lúpus é doença autoimune que pode comprometer, com severidade os 
órgãos humanos, riscos genéricos que podem acometer qualquer paciente 
portador da doença. Não há, todavia, menção a um risco imediato e 
específico. 
São recorrentes demandas em que se pretende a concessão de tutela 
provisória, fundamentando-se o perigo de dano nos “riscos da interrupção 
do tratamento” ou no “risco de agravamento da doença”, expressões 
genéricas desacompanhadas de laudo que ateste o efetivo perigo à vida e à 
integridade física, psicológica daquele que pleiteia provimento jurisdicional. 
A juntada de receituário médico contendo a prescrição de medicamento, ou 
a relação dos possíveis danos a serem ocasionados pela doença não 
retiram do autor o ônus de personalizar e especificar o dano no caso 
concreto, tampouco servem de panaceia universal a demandas que 
pretendam a prestação do serviço de saúde. 
Na ausência de normas balizadoras, há de se esperar certo comedimento 
nas decisões do Poder Judiciário, mormente em sede de juízo precário e 
perfunctório dos autos e quando a concessão do pleito antecipatório satisfaz 
por completo o objeto da ação. Se da análise da situação em voga não se 
vislumbrar circunstâncias emergenciais específicas a justificar a intervenção 
judicial, a postura de autocontenção revela-se mais adequada à separação 
dos poderes. (PROCESSO 03) 
 
Em que pese o amparo constitucional a pretensões que visem a tutela do 
direito à saúde, o pedido antecipatório não merece guarida, neste primeiro 
momento, diante da ausência de comprovação do perigo de dano. 
Ao fundamentar o perigo de dano, a Autora limita-se a ponderar que o 
Lúpus é doença autoimune que pode comprometer, com severidade os 
órgãos humanos, riscos genéricos que podem acometer qualquer paciente 
portador da doença. Não há, todavia, menção a um risco imediato e 
específico. 
São recorrentes demandas em que se pretende a concessão de tutela 
provisória, fundamentando-se o perigo de dano nos “riscos da interrupção 
do tratamento” ou no “risco de agravamento da doença”, expressões 
genéricas desacompanhadas de laudo que ateste o efetivo perigo à vida e à 
integridade física, psicológica daquele que pleiteia provimento jurisdicional. 
O receituário médico com a prescrição de determinado medicamento ou a 
relação dos possíveis danos a serem ocasionados pela doença não retiram 
do autor o ônus de personalizar e especificar o dano no caso concreto, 
tampouco servem de panaceia universal a demandas que pretendam a 
prestação do serviço de saúde. (PROCESSO 04) 
 
Em que pese a argumentação da parte autora, a concessão da medida de 
urgência no presente caso encontra óbice legal. A Lei nº 8.437/92 (art. 1º, § 
3º) veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto 
da ação. No presente caso, o pedido de Antecipação de Tutela implicaria no 
esgotamento do objeto da demanda.  
Ademais, verifico que não se encontram presentes os requisitos 
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autorizadores da concessão da antecipação de tutela, conforme preceitua o 
art. 273 do CPC, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo 
na demora. 
A verossimilhança das alegações, consistente na plausibilidade do direito 
alegado, que deve ser demonstrada por meio de prova inequívoca, ou seja, 
prova documental de forte potencial de convencimento sobre a existência 
do direito pleiteado. (PROCESSO 05) 
 
Compulsando detidamente os autos, constata-se que o medicamento já fora 
solicitado perante a Assistência Farmacêutica da SUSAM fl. 15, o que foi 
confirmado pela Diretora da CEMA, Sra. Andrely, através de contato 
telefônico, esclarecendo, ainda, que o fornecimento do medicamento 
supracitado vem ocorrendo desde o mês de março/2016, decorrente de 
decisão judicial nos autos de nº 0636976-44.2016 (4ª VFPE), no qual consta 
ordem para fornecimento dos medicamento calcitonina e bonzetona, mas, 
como não estavam fazendo o efeito desejado, fora trocado para uso da 
medicação teriparatida de 20 mg. Ainda, informou que o ultimo fornecimento 
à autora ocorreu no dia 3/8,através da Farmácia-PROEME. 
Por isso, indefiro o pedido liminar de tutela antecipada, uma vez que a 
autora já se encontra recebendo a citada medicação decorrente de outra 
ordem judicial. (PROCESSO 06) 
 
Ao compulsar os autos, antevejo a ausência de PROVAS que a Autora 
esteja CADASTRADA no PROGRAMA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 
ESPECIAIS – PROEMA e de que o MEDICAMENTO esteja APROVADO 
pela ANVISA e faça parte do elenco do Componente de Medicamentos de 
Dispensação Excepcional - CMDE, tornando-se INDISPENSÁVEL, para o 
DEFERIMENTO da medida postulada, conforme orientações advindas da 
RECOMENDAÇÃO CNJ nº 31, de 30.03.2010. 
E mais, percebe-se que não há qualquer comprovação de tentativa de 
requerimento do medicamento pela VIA ADMINISTRATIVA, ou seja, não foi 
juntado aos autos provas de que a autora tenha pedido o medicamento 
perante a Secretaria de Estado de Saúde.  
Assim, DETERMINO que a Autora COMPLETE a INICIAL, acrescentando 
os documentos indispensáveis para a propositura da ação, juntando ainda 
laudo especificando: a necessidade no uso de medicamento, se de uso 
contínuo, quantidade e a possibilidade do mesmo ser substituído, sem 
prejuízo à saúde da Requerente, no PRAZO de 15 (quinze) DIAS, 
consoante o art. 321, caput, do NCPC.  
No mesmo prazo, manifeste-se também acerca de eventual realização da 
audiência de conciliação e mediação no prazo de 10 dias, consoante o art. 
334, §5º do mesmo código processual. (PROCESSO 07) 
 
Ao compulsionar os autos antevejo a ausência de PROVAS que a AUTORA 
esteja CADASTRADA no PROGRAMA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 
ESPECIAIS – PROEMA e de que o MEDICAMENTO esteja APROVADO 
pela ANVISA e faça parte do elenco do COMPONENTE DE 
MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL - CMDE, tornando-
se INDISPENSÁVEL, para o DEFERIMENTO da medida postulada, 
conforme orientações advindas da RECOMENDAÇÃO CNJ nº 31, de 
30.03.2010.  
E mais, percebe-se que não há qualquer comprovação de ESGOTAMENTO 
na ESFERA ADMINISTRATIVA, ou seja – a INICIAL se apresenta 
DESACOMPANHADA de DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS a sua 
PROPOSITURA, em inobservância ao art. 320 do NCPC. 
Em consequência e sob a égide do art. 321 e seu parágrafo único, do 
NCPC, DETERMINO que a Autora EMENDE a INICIAL, acrescentando os 
documentos indispensáveis para a propositura da ação, no PRAZO de 15 
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(quinze) DIAS, sob pena de INDEFERIMENTO da INICIAL. (PROCESSO 
08) 

 

Por fim, constatou-se que a legislação sobre assistência farmacêutica não foi 

utilizada para fundamentar o indeferimento, pois este se ateve a situações fáticas de 

provas. 

Quanto ao magistrado julgador dos processos, verificou-se que 38,38% dos 

processos foram julgados por juízes plantonistas e 61,62% foram julgados por juízes 

titulares, estes mais habituados com o tema em razão do exercício da titularidade 

das varas. 

Interessante notar que apenas em um dos processos em que foi indeferido o 

pedido de tutela, a decisão foi proferida por juiz plantonista, sugerindo que no 

plantão há mais chances de deferimento de plano do pedido. Por outro lado, sabe-se 

que o plantão é juízo de cognição sumária, ou seja, no momento da análise do pleito 

pelo juiz plantonista os documentos anexos à petição inicial devem ser suficientes 

para comprovar o pedido. O único caso de indeferimento em decisão proferida por 

juiz de plantão disse respeito à documentação.  
 
Entretanto, paira a dúvida se o medicamento necessário ao seu tratamento 
é, de fato, o IRESSA 250MG, tendo em vista que os receituários de fls.23, 
24 e 27 foram grosseiramente adulterados na medida em que o nome do 
remédio "Citrato de Tamoxifen 20 mg" foi riscado para em cima dele 
constar, à mão e de caneta, o nome do medicamento que o autor pretende 
seja a ré compelida a fornecer. (PROCESSO 02) 

 

Quanto aos demais processos julgados por juízes plantonistas, não foi 

realizada análise da documentação constante nos autos que serviu de base para a 

decisão, assim, presume-se que os documentos eram suficientes e regulares para 

formar a convicção desses magistrados. 

Comparando com os dados sobre multa pelo descumprimento da decisão 

estabelecida por juiz plantonista, tem-se que dos 38 processos julgados por 

plantonistas, em apenas um deles, ou seja, 2,63%, não foi estabelecida multa pelo 

descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada. E somente três 

juízes plantonistas previram imputação de crime pelo descumprimento da decisão 

cumulada à multa, o que representa 7,89%. 

Essa análise comparada indica que os juízes titulares, em tese, tendem a ser 

mais rigorosos quanto à aplicação de penalidade, pois cumulam multa e imputação 
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de crime, porém, seria necessário verificar se tal conduta é difusa entre os 

magistrados ou característica de um ou alguns titulares. 

 
Tabela 12 – Distribuição das demandas segundo características das decisões 

provisórias quanto à previsão de penalidade por descumprimento, multas, faixas e 
limites, condenação pessoal ao Secretário de Saúde, autorização para bloqueio de 
verba pública e dispensa de licitação e encaminhamento. Amazonas, janeiro/2015 a 

dezembro/2016. 

Variável n % 
Previsão de aplicação de multa por descumprimento (n= 99)   

Sim 87 87,88 
Não 12 12,12 

Faixas de multa estabelecidas (n= 87)*   
R$ 1 a R$ 499 0 0 
R$ 500 a R$ 999 12 13,79 
R$ 1.000 a R$ 4.999 39 44,83 
R$ 5.000 a R$ 9.999 29 33,33 
R$ 10.000 a R$ 14.999 6 6,90 
R$ 15.000 a R$ 20.000 1 1,15 

Limites fixados para incidência das multas estabelecidas (n= 63)   
Em dias   

Cinco 1 1,59 
Dez 6 9,52 
Vinte 4 6,35 
Trinta 29 46,03 

Em pecúnia  
R$ 5.000,00 2 3,17 
R$ 10.000,00 1 1,59 
R$ 20.000,00 1 1,59 
R$ 30.000,00 3 4,76 
R$ 50.000,00 15 23,81 
R$ 100.000,00 1 1,59 

Condenação pessoal ao Secretário de Saúde (n= 99) 43 43,43 
Previsão de destinação ao requerente da multa aplicada (n= 99) 7 7,07 
Previsão de imputação de crime ao gestor (n= 17)   

Somente crime de desobediência 3 17,65 
Conjuntamente os crimes de desobediência e de improbidade 
administrativa 14 82,35 

Autorização expressa para bloqueio de verba pública (n= 99) 1 1,01 
Autorização expressa para dispensa de licitação (n= 99) 16 16,16 
Encaminhamento ou providências (n= 99) 7 7,07 
Tipo de determinação/encaminhamento (n= 7)  

Inscrição no cadastro do PROEME 3 42,86 
Redistribuição para vara cível 1 14,29 
Emenda à inicial para apresentar documentos 3 42,86 

Fonte: Decisões. Elaboração própria. 
*Faixas de multas diárias ou mensais 

 
A Tabela 12 apresenta exclusivamente dados sobre penalidades estipuladas 

nas decisões que concederam o pedido de antecipação de tutela. Em razão de sua 

recorrência, essas informações foram consideradas importantes e incluídas na 
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coleta, afinal, em 87,88% das ações houve previsão de aplicação de pena pelo 

descumprimento da ordem judicial, destacando-se as faixas de valores de R$ 

1.000,00 a R$ 4.999,00 (44,83%) e R$ 5.000 a R$ 9.999 (33,33%). 

Esse alto índice de previsão de pena para descumprimento revela 

preocupação dos magistrados em forçar o Poder Público a efetivar a aquisição e a 

entrega do medicamento solicitado. Outra medida nesse sentido é a previsão de 

condenação pessoal ao secretário de Saúde, o que ocorreu em 43,43% das 

decisões. 

Comentando sobre o tema, especificamente se tal prognóstico teria poder 

para compelir o gestor a agir, o Magistrado C ponderou que “quando o gestor é 

dotado de caráter adequado, sim; quando não ‘é mais um processo que vou 

responder’” (2018). 

Contudo, é importante consignar que o cumprimento da decisão passa 

também pelo fluxograma de funcionamento da administração pública. Conforme 

relatado pelo servidor jurídico da CEMA (2018), ocorre da seguinte maneira: 
 
Toda vez que o juiz determina a concessão de algum medicamento, ele 
direciona para a Secretaria, [...] por sua vez direciona pra gente para ver se 
é um item do nosso padrão, se for [...] e tendo em estoque a gente faz o 
atendimento, se não faz a aquisição por lá [...] daqueles itens que não 
fazem parte do padrão ou dos outros que fazem parte do padrão, mas não 
tem em estoque. 

 

Destaca-se, ainda, o fato de apenas 1,01% das decisões autorizarem 

expressamente o bloqueio de verbas públicas para adimplemento da determinação 

de entrega do medicamento, o que foi realizado no único processo que tramitou no 

Juizado da Infância e Juventude e cujo representante foi o Ministério Público 

Estadual.  

Esse fato é notável, pois, tanto para o servidor jurídico da SUSAM quanto 

para o procurador do Estado o bloqueio é a melhor saída e, segundo este, seria 

ainda mais vantajoso que ocorresse não só o bloqueio como o repasse direto ao 

paciente. 
 
[...] a gente já chegou à conclusão que seria melhor para o Estado que ele 
bloqueasse e transferisse logo esse dinheiro para a parte [...]. O custo do 
medicamento é tal, bloqueia o valor tal e entrega logo para a parte que [...] 
faz a aquisição e pronto. Enquanto isso ficar [...] “vou bloquear aqui e você 
tem dez dias para cumprir a decisão [...] sob pena de multa”, [...] o Estado 
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não vai conseguir fazer a aquisição em dez dias, é muito pouco tempo e o 
custo para o Estado vai ser maior. (PROCURADOR DO ESTADO, 2018) 

 

O entendimento da Procuradoria do Estado reflete justamente aquele 

processo de cumprimento da decisão descrito pelo servidor jurídico da SUSAM, 

demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 2 - Fluxo de cumprimento da decisão judicial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados informados pelo Servidor Jurídico da CEMA. Elaboração própria. 

 

Em síntese, foi possível identificar o seguinte: 

1. Quanto às características processuais das ações judiciais 

a. Inexistência de ações coletivas, 100% das demandas foram individuais 

no período de janeiro/2015 a dezembro/2016. 

b. A representação dos requerentes, em sua maioria, é exercida pela 

Defensoria Pública do Estado. 

c. O principal réu é o Estado do Amazonas, sem solidariedade com 

outros entes (Município/União). 

d. Em pouquíssimas vezes (oito) houve alguma exigência ao autor antes 
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de haver decisão sobre a tutela e, em sua maioria, as exigências se 

referiam à comprovação do alegado na inicial. 

2. Quanto às características do autor da ação judicial 

a. Houve considerável diferença quantitativa entre homens (41,41%) e 

mulheres (58,59%). 

b. Houve prevalência de pessoas idosas ou quase idosas segundo 

definição legal (Estatuto do Idoso). 

c. A renda não é relevante para o deferimento do pedido ou para o 

ingresso da ação. 

d. Os requerentes são, em sua maioria, domiciliados no bairro Cidade 

Nova, o mais populoso da capital, onde há predominância de pessoas 

da cor ou raça parda e maior número de indivíduos sem rendimentos. 

e. Em sua maioria, os requerentes são aposentados/pensionistas 

(28,41%) ou desocupados (14,77%) e a ocupação do autor não é 

relevante para apreciação do pedido. 

3. Quanto às características médico-sanitárias das ações judiciais 

a. Houve predominância de prescrições médicas oriundas do SUS 

(84,85%). 

b. Houve correspondência entre os medicamentos mais demandados, a 

origem das prescrições e os diagnósticos mais frequentes. 

c. Em sua maioria, os medicamentos demandados judicialmente não 

constavam na Rename 2014 (64,41%), porém na Rename 2017, esse 

quantitativo apresentou redução (54,24%). 

d. Micofenolato de Mofetila, com financiamento pela União de acordo com 
a Portaria nº 1.554/2013, foi o medicamento mais demandado (12,71%) 
e, por esse motivo, é financiado pelo estado por meio do PROEME 
como “CID não contemplado”. 

4. Quanto às características político-administrativas das ações judiciais 

a. Predominância de pedidos de medicamentos fora do bloco de 

financiamento (62,25%). E dos medicamentos constantes na Portaria, 

predominância de solicitação contra o Estado de medicamentos com 

aquisição centralizada pelo MS (63,41%). 

b. A política de medicamentos, da forma que desenhada pelo SUS em 

suas normas, não foi observada ou, ao menos, não foi registrada nas 
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decisões judiciais que concederam decisão liminar, insinuando que o 

exame é feito exclusivamente na prescrição médica juntada à petição 

inicial. 

5. Quanto às características das decisões provisórias 

a. O deferimento do pedido de tutela antecipada foi hegemônico 

(91,92%). 

b. Os fundamentos mais utilizados para o deferimento da liminar foram: 

requisitos da lei processual civil para análise da tutela (75,82%) e dos 

fundamentos constitucionais predominou o art. 196 (53,85%). Apenas 

1,10% das decisões utilizou como fundamento a legislação de 

assistência farmacêutica. 

c. A análise documental mencionada pelos magistrados para justificar sua 

decisão se mostrou significativa: prescrição médica (53,85%) e outros 

documentos, como cartão do SUS, laudo médico, fotos e exames 

(68,13%). 

d. Em sua maioria, o indeferimento do pedido de tutela antecipada 

ocorreu por ausência de provas (75%). 

e. Predominância de julgamento por magistrados titulares das varas da 

fazenda pública estadual, onde o processo normalmente deve tramitar 

(62,62%). 

f. Em 59,60% das decisões houve relato de tentativa administrativa de 

resolução anterior à ação. Desse universo, 23% foi indeferido pela 

Secretaria, em sua maioria pela prescrição ser de uso off label, e em 

25,42% o medicamento estava em falta. 

g. Houve estipulação de prazo para cumprimento da decisão em 68,69% 

das decisões, sendo o mais frequente cinco dias (25%). A opinião do 

Poder Executivo e de parte dos magistrados é de que tal prazo é 

inexequível para a administração pública.  

h. No plantão há mais chances de deferimento de plano do pedido 

(97,36%). 

i. Em 87,88% das decisões houve previsão de aplicação de pena pelo 

descumprimento da ordem judicial, sendo 43,43% referentes à 

condenação pessoal ao secretário de Saúde. 
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j. Juízes titulares são mais rigorosos quanto à aplicação de penalidades. 

k. Apesar de ser a melhor solução na opinião dos servidores do Poder 

Executivo, o bloqueio de verbas públicas foi determinado em apenas 

1,01%. 

Olhando para esse painel, os agentes públicos entrevistados proferiram 

comentários a respeito do que eles pensam sobre o tema. Foi possível detectar 

homogeneidade de opinião dos representantes do Poder Judiciário, cujos 

magistrados titulares das varas da fazenda pública foram todos entrevistados, 

Procuradoria Geral do Estado e Defensoria Pública do Estado a respeito da 

justificativa para tantos processos demandando medicamentos: má gestão da 

administração pública. A seu turno, os servidores do Poder Executivo destacaram 

como problemas a serem enfrentados: limitação de recursos, entraves da Lei de 

Licitações e Contratos e questões básicas como estrutura física e pessoal. 

A literatura noticia que as ações judiciais e os gastos públicos para 

cumprimento das decisões só aumentam com o passar dos anos, dessa forma, é 

evidente que a redução da judicialização de medicamentos interessa a todos que se 

inserem nessa equação. 

Ao Poder Executivo é proveitosa a normalidade da gestão, sobretudo quanto 

aos custos e como vitrine política de boa atuação; ao Poder Judiciário, à 

Procuradoria do Estado e à Defensoria importam a redução do volume de ações 

judiciais e, consequentemente, do seu trabalho; e ao usuário do sistema é vantajoso 

ser rapidamente atendido em suas necessidades de saúde de forma segura com o 

devido acompanhamento pelo sistema de saúde. 

Nesse sentido, despontam projetos pensados para coordenar tal situação, de 

forma a evitar a judicialização e melhor atender a essas reivindicações.  

 

5.2 Capítulo 2 – Acompanhamento da cooperação entre os Poderes 
Executivo e Judiciário 
Em outros Estados como Rio de Janeiro e Distrito Federal, já existem há 

algum tempo iniciativas, como o Núcleo de Assessoramento Técnico e Câmaras de 

mediação, elaboradas para ajudar no processo decisório dos magistrados, reduzir o 

volume das demandas judiciais e promover o atendimento mais célere da população 
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que necessita de medicamento do SUS. No Estado do Amazonas, intentos 

semelhantes a esses começaram a tomar corpo a partir deste ano de 2018, por meio 

do Comitê Executivo Estadual da Saúde e também da Defensoria Pública do Estado 

e Procuradoria Geral do Estado.  

Conforme publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 18/04/2018, o Tribunal 

de Justiça do Estado do Amazonas celebrou o Acordo de Cooperação Técnica nº 

010/2018 – TJ com a Secretaria de Estado de Saúde, para formação e 

funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) e 

disponibilização de subsídios técnicos aos magistrados amazonenses nas ações 

judiciais que objetivam o fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, 

exames, diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais pelo Estado do 

Amazonas, por intermédio da Secretaria de Saúde. 

A composição multidisciplinar de profissionais, marca desse tipo de 

empreendimento, também está presente no modelo do Amazonas: um servidor da 

área da saúde, como presidente, um enfermeiro, um assessor jurídico, um 

farmacêutico, um nutricionista e um assistente administrativo. Curiosamente, a 

despeito de a finalidade ser prestar informações e esclarecimentos ao Poder 

Judiciário, o médico não consta como integrante obrigatório da equipe. 

Essa iniciativa especificamente foi encabeçada pelo Comitê Executivo 

Estadual da Saúde, cuja coordenação é exercida por um magistrado, titular de uma 

das Varas da Fazenda Pública Estadual, que acompanha essa temática da saúde já 

há muitos anos.  

Diferentemente das outras experiências que fixaram o funcionamento desses 

núcleos no âmbito do Poder Judiciário, o NAT-JUS previsto especificamente neste 

Acordo de Cooperação está inserido na estrutura da SUSAM, sendo esta inclusive 

responsável por arcar com as despesas de pessoal do núcleo. Contudo, há uma 

explicação para isso: a ideia é de que tanto o Poder Executivo quanto o Poder 

Judiciário tenham em sua estrutura um núcleo que sirva como canal direto de 

comunicação. 
 
[...] foi publicado o extrato do termo de convênio onde [...] eles se 
comprometem a instalar o NAT deles para poder se ligar ao nosso NAT. 
O NAT-JUS estará linkado com os NATs que estarão nas secretarias [...] 
que pode informar [...] em 1 hora [...] tudo que a gente quiser. 
(MAGISTRADO D, 2018) 
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Em sentido similar, a Procuradoria Geral do Estado submeteu à Secretaria de 

Saúde, em fevereiro deste ano, um projeto de criação no âmbito da SUSAM de um 

núcleo denominado Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS) com dedicação exclusiva à 

judicialização da saúde capaz de fornecer dados técnicos que permitam 

manifestações adequadas. 
 
Tem que ser criado um núcleo que cuide só disso porque [...] a nossa 
diligência entra lá pela assessoria jurídica da SUSAM, só que a assessoria 
jurídica não trata só de judicialização de saúde [...], eles não tem condição 
de dar resposta pra gente [...] a assessoria vai encaminhar nosso 
questionamento pra unidade descentralizada de onde vem aquela 
prescrição [...] e fica dependendo dessa resposta. [...] Para o NAT-JUS 
funcionar tem que ter o núcleo dentro da SUSAM. (PROCURADOR DO 
ESTADO, 2018) 

 

A ausência de conhecimento em tempo hábil da situação e das condições dos 

requerentes e providências eventualmente adotadas pela Secretaria motivou a 

Procuradoria a, no ano passado, prever na Instrução Normativa nº 003/2017, que 

estabeleceu normas de atuação judicial aos procuradores, autorização para eles não 

se manifestarem em ações de saúde em que não houve envio de informação. 

Assim, não seria apenas a inexistência de apoio técnico aos atores envolvidos 

que dificulta a abordagem cooperativa do tema. A ampla disponibilidade de 

informações a respeito de cada caso e seu fácil acesso poderiam contribuir 

sobremaneira para a fluidez e a agilidade da conversa entre os Poderes.  
 
Há essa falta de comunicação, todos os atores agindo para terem 
informações e facilitar para realmente atender aquilo que o jurisdicionado 
quer, que a pessoa que precisa do tratamento quer. Então, hoje, o meu 
trabalho é bater sempre nessa questão da comunicação. (MAGISTRADO D, 
2018) 

 
Entretanto, alguns entrevistados, quando perguntados se tinham 

conhecimento do NAT-JUS e se haviam sido convidados a participar, responderam 

negativamente. Com exceção do Magistrado D, que está à frente do projeto, os 

demais asseveraram que não foram chamados a colaborar com a iniciativa. No 

âmbito do Poder Executivo, somente o servidor jurídico da SUSAM tinha 

conhecimento a respeito do NAT-JUS, porém sem participar ativamente.  

A seu turno, o servidor administrativo da SUSAM que trabalha inserido no 

ciclo da assistência farmacêutica, especificamente com as fases de aquisição e 
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armazenamento, afirmou em princípio que não tinha conhecimento e, 

posteriormente, corrigiu-se dizendo que “ouviu falar mais ou menos” a respeito do 

núcleo que seria instalado dentro da Secretaria. Os servidores da CEMA igualmente 

não estão a par do NAT-JUS, tampouco foram chamados a participar. 

Conforme exposto pelo Magistrado D, a criação do NAT-JUS ainda depende 

da expedição pelo TJAM de Portaria que apresentará um fluxograma de 

funcionamento, a ser feito por sistema vinculado ao já existente sistema de processo 

virtual do Tribunal de Justiça. Em suas palavras, “toda vez que a gente receber um 

processo, a gente vai ter que encaminhar o processo para o NAT [...] prestar as 

informações que o juiz precisa. A logística ainda está sendo montada”.  

Segundo o Magistrado B, que afirmou não ter sido convidado a participar do 

desenvolvimento do NAT-JUS, a solução poderia ser mais simples. 
 
Não precisa de nada disso. Basta um canal. Tribunal não tem assistente 
social? Poderia ligar “Olha, fulana, liga para o pessoal da saúde, vê o que tá 
acontecendo” [...] Tem que ser uma pessoa que pudesse fazer esse elo, 
bastava só isso. Pronto. Tem que racionalizar as coisas [...] facilitar, núcleo, 
comissão, vai ser mais difícil porque você não vai ter a pessoa para 
direcionar. [...] Tribunal não tem um serviço social? [...] Um corpo médico? 
[...] Não tem o elo do governador com o presidente, basta ligar? É só 
querer.  

 

Para esse magistrado, tudo se resolveria com boa vontade. O diálogo entre 

os Poderes é importante e necessário, pontuando que “nós temos que esquecer um 

pouco a vaidade, o ego, o exibicionismo e ir pra prática. Você tá vendo o que tá 

acontecendo aí fora! É todo dia” (MAGISTRADO B, 2018). 

Em paralelo a essas propostas do TJAM e da PGE, e baseada 

expressamente no caso do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, também em março deste ano, encaminhou à Secretaria de Saúde do 

Estado projeto para a criação de Câmara de Resolução de Litígios da Saúde 

(CRLS), apresentando como justificativa, dentre outras coisas, a prevenção do 

excesso de judicialização, a resolução célere das demandas, gerando ganhos para 

os pacientes, e a redução de custos para os cofres públicos. 

Nos mesmos moldes do modelo carioca, a proposta inicial da DPE envolve 

trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde (Estadual e Municipal) e as 

Procuradorias (Estadual e Municipal), objetivando “compor uma instância para 

solução administrativa dos conflitos, integrada por membros dos respectivos entes e 
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órgãos”. 

Como na experiência da Câmara de Mediação do Distrito Federal, segundo o 

Defensor Público Estadual (2018) a tendência é tudo ser resolvido mais rapidamente 

do que em um processo judicial, porém, levando em conta que “a Câmara não vai 

ser porta de entrada do SUS”. 

Por outro lado, o Procurador do Estado ponderou que a Câmara de 

Resolução de Litígios não funciona sem ter um núcleo técnico, estruturado dento da 

Secretaria de Saúde. Segundo ele, 
 
[...] o coração disso é você ter um grupo que cuide só de judicialização de 
saúde, analisando se a prescrição está correta não do ponto de vista do 
tratamento, mas do ponto de vista da política pública. Tem alternativa para 
aquilo dentro da rede? Tem. Qual é? É esse aqui. Tem o medicamento? 
Tem. Então fornece.  

 

A despeito disso, da não existência atual de núcleo na SUSAM, a própria 

Procuradoria também tem proposta de criação de uma Câmara de Resolução dentro 

de sua estrutura, com sugestão de preestabelecimento de datas para realizar 

conciliação, comunicando DPE e MPE, após consulta ao núcleo técnico (Procurador 

do Estado, 2018). 

Relativamente à ideia de criação de câmara, o Magistrado A vai além, 

congregando submissão obrigatória da questão à análise desse ente mediador e 

extensão da decisão proferida por ele a todos, com o cuidado de limitar a atuação do 

Poder Judiciário a momento posterior, evitando passar a ideia de que este resolve 

tudo. 
 
A minha percepção é que [...] seria obrigatório passar por uma espécie de 
câmara administrativa [...] onde se faria uma avaliação. “Olha, esse 
medicamento [...] é necessário”. E se necessário, a partir daquele momento 
[...] esse medicamento passaria a ser fornecido não somente àquela 
pessoa, mas a todos os outros usuários do sistema, de forma direta, sem 
precisar de nova questão. 

 

Em contraponto, o Magistrado D comentou que há possibilidade de realizar 

conciliação nas ações afetas à área da saúde dentro do Poder Judiciário, por meio 

dos núcleos de conciliação que podem atender as questões ainda não judicializadas, 

permitindo que, por exemplo, o advogado paute uma audiência de conciliação 

perante o Tribunal. 



76 
 

O servidor administrativo da CEMA (2018) entende que essa Câmara seria 

uma forma de relacionar Poder Executivo e Poder Judiciário e considera importante 

a participação desse órgão, sobretudo porque “dispõe de assistência farmacêutica 

que detém o conhecimento para ajudar a conciliar”. 

Já há mais de cinco anos, tanto o Rio de Janeiro quanto o Distrito Federal 

atuam nessas duas frentes de trabalho voltadas para fornecer melhor suporte à 

decisão dos magistrados e acelerar o atendimento dos pacientes. Quando 

questionado por que somente agora houve movimentação no Amazonas para 

implantação do núcleo e da câmara, o Magistrado D, responsável pelo NAT-JUS, 

esclareceu que apenas recentemente, há cerca de dois anos, começaram a ocorrer 

encontros nacionais entre os agentes que trabalham na área onde são 

compartilhadas as experiências. 

Foi apresentada pelo servidor administrativo da SUSAM outra sugestão de 

cooperação que foge ao desenho desses projetos já consolidados. Seria um 

corredor administrativo para o cumprimento da decisão judicial que determina a 

entrega do medicamento liminarmente, chamado por ele de “faixa azul”. 
 
[...] acredito que para esse tipo de demanda os juízes tinham que sentar 
com o Executivo e mais a [...], Secretaria de Fazenda e determinar um fluxo 
para atendimento através das dispensas de licitação. [...] Poderia fazer a 
normalização disso para que o processo iniciasse, por exemplo, em uma 
segunda-feira e tendo esse percurso todo determinado, numa sexta-feira 
[...] já estivesse todo instruído indo para CGL para ser homologado. [...] 
Seria necessário fazer um corredor [...] para o processo [...]incluindo todas 
as áreas. 

 

Como visto anteriormente, uma circunstância recorrentemente exteriorizada 

na maioria das entrevistas com os atores – magistrados, procurador do estado, 

defensor público estadual – que atuam diretamente nos processos judiciais é a 

necessidade de acesso a informações, de natureza variada: situação clínica dos 

pacientes, detalhes técnicos dos medicamentos prescritos e dificuldades 

enfrentadas pelo Poder Executivo na execução da política. 

Por exemplo, o procurador do Estado (2018) mencionou que “[...] a gente às 

vezes se depara com processos aí que se a gente pudesse ter informação segura 

da SUSAM talvez a gente pudesse até contestar, talvez realmente não fosse devido 

ou não daquela forma”. 

Contudo, pelo menos no âmbito da CEMA, há uma planilha com controle por 
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paciente, ou seja, para cada um existe um relatório em que constam “[...] todas as 

informações, o dia que deu entrada no processo, o número, o que é, qual é o pedido 

e o atendimento, e todas as cópias de tudo, de processo, de decisão” (servidor 

administrativo da CEMA, 2018). 

Com relação a embaraços enfrentados pelo Poder Executivo que contribuem 

para falhas em sua atuação, os servidores da SUSAM enumeraram algumas 

situações.  
 
Primeiramente, desinteresse e descaso de muitos funcionários antigos do 
serviço público [...], não sei se por falta de boa remuneração [...] que é muito 
baixa pra alta complexidade e responsabilidade porque na mão da gente 
passam [...] por dia dez, vinte milhões em assinaturas, porque a gente tem 
que dar o aval nos processos [...]. A segunda coisa é a morosidade devido à 
legislação, à legalidade, que torna o processo lento, um grande elefante 
branco, lento, pesado e ineficiente. A terceira situação é [...] a complicação 
orçamentária. [...] O governo anterior fez mais contratos do que arrecadou. 
(SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA SUSAM, 2018). 
 
[...] Não é só desorganização, é a falta de pessoal, falta de um sistema, é a 
falta de recursos para compra do remédio. Neste momento, que estamos 
agora, posso te dizer que estamos saindo de um caldo [...] porque em 2017 
tivemos três governadores, quatro secretários, uma operação da polícia 
federal que acabou com a OS que nós tínhamos, então assim, é uma 
loucura total. (SERVIDOR JURÍDICO DA SUSAM, 2018) 

 

A respeito da ciência dos acontecimentos no Poder Executivo, o Magistrado D 

(2018) pontuou que: 
 
Hoje temos muita justificativa do secretário de saúde [...] diz que recebeu 
uma Secretaria completamente desorganizada, toda endividada e que ele tá 
revendo tudo isso [...] e comprova através de levantamentos que ele tá 
fazendo e de investigações que tão ocorrendo dentro da própria secretaria.  

 

Outro cenário frequentemente exposto nas entrevistas é o desenvolvimento e 

a manutenção de contato informal entre as pessoas que atuam nessa área para 

cooperação e troca de informação. O Magistrado C (2018) confirmou que por um 

período, quando necessitava de esclarecimento, consultava informalmente amigo 

que trabalhava na Secretaria de Saúde. O defensor público estadual (2018) relatou 

que, no dia a dia, esforça-se para construir rede de contatos com os “profissionais 

da saúde, médicos, farmacêuticos, Conselho de Enfermagem, pessoal da saúde 

mental”. O Magistrado D (2018) relatou, inclusive, o uso de aplicativo de mensagens 

para interagir com profissionais do Brasil ligados à temática judicialização de 
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medicamentos, incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Ou seja, essas atividades reforçam a necessidade de atuação dialógica entre 

os envolvidos. 

 

6 CONCLUSÃO 
Este trabalho foi desenvolvido utilizando literatura a respeito das 

características comuns das ações judiciais que demandam medicamentos, bem 

como os efeitos negativos delas advindos, que possibilitou a utilização de proposta 

de matriz analítica já testada em outros estudos, porém, pela primeira vez aplicada 

no estado do Amazonas. Além disso, buscou-se ouvir os atores públicos a respeito 

do fenômeno e de suas propostas para solução de conflitos. 

Por meio da descrição das ações judiciais protocoladas no Tribunal de Justiça 

do Estado do Amazonas, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, 

verificou-se a ocorrência dessas particularidades identificadas na literatura no âmbito 

do referido Estado. 

Mediante identificação dos critérios aplicados pelos magistrados para 

concessão de tutela antecipada em confronto com a legislação da assistência 

farmacêutica, especificamente a Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013, que 

dispõe sobre as regras de execução do componente especializado de saúde, 

averiguou-se que a política pública de medicamentos não pesa na análise inicial 

dessas ações pelo Poder Judiciário. 

Por fim, foi explorada a cooperação entre os Poderes Executivo e Judiciário, à 

luz das experiências de outros Estados, por meio do acompanhamento das ações 

atualmente realizadas visando à criação do NAT-JUS e da Câmara de Resolução de 

Conflitos, dentre outras propostas. 

Relativamente às limitações encontradas no desenvolvimento da pesquisa, a 

principal dificuldade foi encontrar os processos referentes às ações judiciais 

exclusivamente com pedido de fornecimento de medicamentos deferido ou não em 

caráter liminar entre janeiro/2015 a dezembro/2016.  

Para esse período, tanto inexiste monitoramento de dados efetuado pelos 

agentes envolvidos, como a busca no sistema eletrônico de processos do TJAM (e-

SAJ) se mostrou falha, pois a classificação processual “saúde” não é utilizada. Foi 

necessário refinar a pesquisa usando genericamente a classificação “obrigação de 
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fazer” e, posteriormente, verificar individualmente cada um dos processos para 

chegar ao quantitativo de 99, universo utilizado para esta pesquisa. Dessa forma, 

não é possível descartar a possibilidade de que outras ações não foram 

consideradas. 

Outra limitação foi o indicador de renda familiar, prejudicado em razão da 

pouca informação registrada nos autos, pois somente em 3,03% dos processos 

analisados havia dados a esse respeito. Assim, foi necessário utilizar o bairro de 

residência do requerente a fim de verificar a situação socioeconômica do autor, 

considerando que 98,99% dos autores eram domiciliados na capital do Estado.  

Apesar disso, o desenho da pesquisa se revelou suficiente para traçar um 

panorama geral do fenômeno da judicialização de medicamentos no Estado do 

Amazonas, consolidando numericamente dados que antes se encontravam 

dispersos. Com efeito, para o estudo ficar completo, teria sido relevante conhecer 

também a visão dos autores das ações, mediante realização de entrevista com eles, 

porém, o tempo era exíguo. 

Os dados levantados demonstraram que, em relação às características 

comuns às ações judiciais que demandam medicamentos, assim como nos outros 

estados da federação, também no Amazonas essas ações referem-se a pedidos 

individuais (100%) e os pedidos de concessão de tutela antecipada, isto é, entrega 

imediata do medicamento pleiteado, são deferidos quase exclusivamente com base 

na prescrição medicamentosa apresentada e na urgência intrínseca à saúde 

(91,92%), esta entendida como capaz de ensejar prejuízos potencialmente 

irreversíveis na hipótese de não atendimento. 

Igualmente ficou comprovado que a prescrição médica contém medicamentos 

incorporados (35,59%) ou não pela política de Assistência Farmacêutica do SUS ou 

com indicação terapêutica não constante do registro sanitário existente (12,71%). 

Quanto a medicamentos sem registro no país, foi verificada apenas uma única 

ocorrência que se referia à denominada “pílula do câncer”. 

A característica “crescimento exponencial das demandas e dos gastos com 

medicamentos” não foi possível ser verificada em razão da ausência de dados 

compilados que servissem de comparação. Nas entrevistas, tentou-se colher a 

percepção dos atores com relação à quantidade de ações judiciais ao longo do 

tempo, entre o período da pesquisa e o corrente ano, contudo, alguns responderam 
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que o número aumentou, outros reputam que houve diminuição e ainda houve os 

que expuseram que a quantidade se manteve inalterada, com picos de aumento 

quando é divulgado medicamento novo, como no caso da “pílula do câncer”. 

Em relação aos efeitos negativos da judicialização de medicamentos, as 

entrevistas mostraram que eles são percebidos pela maioria dos atores envolvidos. 

O possível aprofundamento das desigualdades de acesso ao sistema público 

de saúde com comprometimento do princípio da integralidade foi abordado 

expressamente por dois magistrados e por todos os servidores do Poder Executivo, 

quando comentaram a respeito das limitações orçamentárias. 

As dificuldades na gestão da política de assistência farmacêutica foram 

enfatizadas por todos os entrevistados, porém com enfoques distintos. Os 

magistrados, o procurador do Estado e o defensor público estadual veem a gestão 

como falha e desorganizada antes mesmo da judicialização, sendo exatamente por 

isso que esta ocorre acarretando ainda mais entraves à administração pública. A seu 

turno, os servidores do Poder Executivo, ao mesmo tempo em que igualmente 

avaliam a administração como falha e desorganizada desde o princípio, ponderam 

as causas desse desarranjo institucional primitivo. 

A redução da segurança do paciente em razão de prescrições inadequadas 

foi abordada pelos servidores do Poder Executivo e pela maioria dos magistrados, 

novamente sob prismas distintos. Aqueles manifestaram preocupação considerando 

o desenho da política pública de fornecimento de medicamentos, que prevê 

protocolos para garantir o acesso de forma mais segura. Estes abordaram o tema 

como análise probatória na ação, ou seja, presença ou não de prescrição e se ela 

era ou não atual. 

Um último aspecto negativo apresentado pela literatura seria a ampliação das 

iniquidades, em razão de a judicialização atender predominantemente pessoas de 

classe média que teriam capacidade econômica para contratar advogados e, 

consequentemente, custear seus medicamentos sem necessidade de utilização do 

sistema de saúde. Entretanto, essa situação não foi observada no Amazonas, pois a 

Defensoria Pública estadual é o principal representante dos autores, indicando que 

os requerentes possuem baixa renda ou não aferem renda. 

A descrição das ações confirmou ambas as suposições consideradas neste 

trabalho. Apesar de uns aparentarem ser mais técnicos que outros em suas 
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decisões, apreciando o pedido de tutela antecipada, os magistrados, em geral, 

baseiam-se na prescrição médica e na urgência inerente à saúde, como revela o 

expressivo número de tutelas deferidas (91,92%), suportando a suposição 1. 

Para avaliar a suposição 2, fixou-se que seriam consideradas como 

divergentes da política de medicamentos as decisões determinando entrega de 

medicamentos não pertencentes ao bloco de financiamento previsto na Portaria nº 

1.554, de 30 de julho de 2013. Os dados levantados evidenciaram que essa 

condição ocorreu em 62,25%, suportando, portanto, a suposição 2. 

Em face dessas inúmeras situações conflitantes, este ano, Tribunal de Justiça 

do Estado do Amazonas, Secretaria Estadual de Saúde, Procuradoria Geral do 

Estado e Defensoria Pública do Estado concretamente manifestaram vontade de 

atuar quanto à judicialização da saúde, lançando projetos com propósitos bem 

distintos.  

Em abril, os dois primeiros assinaram o Acordo de Cooperação Técnica para 

desenvolvimento e implantação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-

JUS), e tanto um quanto outro terá um núcleo desse inserido em sua estrutura 

administrativa, para atuação conjunta quanto à disponibilização de subsídios 

técnicos aos magistrados amazonenses. 

A Procuradoria Geral do Estado, em fevereiro, propôs à Secretaria Estadual 

de Saúde a criação de um núcleo no âmbito deste órgão para dedicação exclusiva à 

judicialização da saúde para, com o passar do tempo, ser capaz de fornecer dados 

técnicos à Procuradoria permitindo, dessa forma, manifestações adequadas em 

juízo. A seu turno, a Defensoria Pública do Estado submeteu à Secretaria Estadual 

de Saúde, em março deste ano, proposta de criação da Câmara de Resolução de 

Litígios da Saúde no Estado, com o intuito de ser uma instância para solução 

extrajudicial dos conflitos da saúde, integrada por membros de todos os órgãos 

acima mencionados. 

Pelo que consta nos objetivos declarados de cada projeto, constata-se serem 

três frentes distintas de atuação que não conversam. Exceto, talvez, pelo projeto da 

Câmara de Resolução de Litígios, é perceptível que cada ator foi motivado por 

interesses afetos a sua atuação institucional e não por uma ideia de cooperação 

entre todos eles. Contudo, verifica-se que o ponto convergente dessas propostas é a 

Secretaria Estadual de Saúde, chave que pode futuramente fazer funcionar uma 
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verdadeira atuação em rede. 

Cumpre registrar que todas essas iniciativas, apesar de muito bem-vindas, 

ainda são bastante embrionárias, pendentes de acertos entre os sujeitos envolvidos 

para sua efetiva implementação. Por esse motivo, a avaliação do desempenho delas 

em contraponto aos dados aqui apresentados somente será possível futuramente. 

Contudo, enquanto não houver investimento e adequações na estrutura da 

Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, ponto nevrálgico da política de 

medicamentos, relativamente a espaço físico, pessoal, política de pessoal, 

tecnologia e gestão de processos, ouso afirmar que esses projetos têm potencial 

para alcançar pouco resultado. 

Outro ponto que merece evidência dentro desses empreendimentos é a 

ausência de participação dos servidores que atuam na ponta, integrados à máquina 

estatal e responsáveis por operacionalizar o fluxo de atendimento às demandas por 

medicamentos, administrativas ou judiciais. Exemplo disso é a “faixa azul”, 

alternativa apresentada pelo servidor administrativo da SUSAM, objetivando criar um 

corredor administrativo, integrando Poder Judiciário, Secretaria de Fazenda Estadual 

e Secretaria de Saúde Estadual, para o processamento exclusivo e rápido das 

determinações judiciais que concedem medicamentos. 

Ao reconhecer que muitas informações surgiram ao longo desta pesquisa, 

sobretudo em decorrência da compilação dos dados sobre os processos, ressalta-se 

a importância de estudos futuros que aprofundem as questões superficialmente 

tratadas aqui. 

Sem prejuízo de outros, especificamente sugerem-se estudos sobre: 1) o fato 

de a cor ou raça indígena sobressair-se no bairro de maior ocorrência de 

requerentes; 2) a coincidência do bairro com o maior número de pessoas sem 

rendimentos ser o mesmo que concentra o maior número de demandantes; 3) os 

medicamentos não incorporados à política de assistência farmacêutica serem 

majoritariamente oriundos de prescrição de médicos integrantes do SUS; 4) o 

aumento da presença dos medicamentos solicitados judicialmente entre 2015 e 

2016 na Rename 2017; 5) a visão dos autores das ações judiciais. 

A judicialização representa verdadeiro pedido de socorro dos cidadãos que, 

não encontrando acolhida no regular funcionamento da política pública, 

compreendem a ação judicial como instrumento de luta contra as deficiências do 
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sistema. Recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de 

medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo em 

síntese: laudo médico fundamentado comprovando a imprescindibilidade do 

medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema, incapacidade 

financeira do paciente em arcar com o custo do medicamento prescrito e existência 

de registro na ANVISA.  

Essa decisão foi tomada em sede de recurso repetitivo com modulação de 

efeitos, significando que esta tese vai servir de orientação às instâncias ordinárias 

da Justiça, inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos fundados na 

mesma controvérsia e distribuídos a partir da conclusão do referido julgamento. 

Ora, passados mais de 20 anos desde a inauguração dessa via alternativa de 

realização de direitos constitucionalmente assegurados, é evidente que a 

judicialização é algo que permanece em constante construção. A tutela coletiva do 

direito à saúde é um caminho a ser considerado para influir no desenho 

administrativo da política pública, pressionando a atualização das listas de 

medicamentos e a incorporação de novas tecnologias, garantindo, assim, a 

utilização dos recursos com mais abrangência e racionalidade.  

Contudo, cada ser humano tem sua própria dor e é na esfera individual que 

cada vez mais a atuação cooperativa dos envolvidos se faz necessária. Dessa 

forma, na esperança de que os agentes públicos envolvidos nesta pesquisa 

continuem interessados e com boa vontade em equacionar as diferentes atuações 

institucionais, objetivando garantir ao cidadão seu direito à saúde e acesso rápido a 

medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, restam algumas proposições.  

À Secretaria de Saúde, é urgente assumir seu papel de protagonista na 

condução das tratativas para viabilizar alternativas à judicialização, mediante 

investimento nas áreas de pessoal e na estrutura física da secretaria, com o 

compromisso de entregar o direito à saúde aos cidadãos, não apenas 

disponibilizando o medicamento, mas inserindo-os no sistema público de saúde que 

pressupõe acompanhamento médico, realização de exames e reavaliação do 

paciente. 

Aos integrantes do Poder Judiciário, sem ignorar os aspectos técnicos 

inerentes à atividade judicial, é importante ter em mente que o processo não é 
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apenas papel e documentos, mas que ali verdadeiramente está uma pessoa em 

agonia. 

Aos demais atores, estejam abertos a ouvir e considerar em seus projetos a 

opinião dos servidores públicos que atuam na ponta, lidando diretamente com as 

consequências de tudo o que é decidido e pensado na temática da saúde no Estado 

do Amazonas. 

E a todos os implicados, conservem o espírito de fazer a diferença na 

administração pública. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 
A - Características processuais das ações judiciais (Fonte: e-SAJ TJ/AM) 
  N. Processo: 
_________________________________ Qtd de Autores: 

 
1. (  ) Individual   2. (  ) Coletiva 

  Tipo de Representação: Tipo de réu da ação: 
1. (  ) Adv privado 1. (  ) Estado 
2. (  ) Defensoria Pública 2. (  ) Estado e Município 

3. (  ) Ministério Público 
3. (  ) Estado e 
Hospital/Fundação/Secretaria 

  Exigência Judicial para concessão de decisão de liminar/TA? 
 1. (  ) Sim   2. (  ) Não 

     B - Características do autor da ação judicial (Fonte: petição inicial) 
Sexo:  Idade:                       9. (  ) NI 
1. (  ) F    2. (  ) M 

   Renda familiar:                9. (  ) NI 
 1. (  ) até 0,5 SM     3. (  ) > 1 a 3 SM  5. (  ) > 5 a 7 SM     7. (  ) > 9 a 11 SM 

2. (  ) > 0,5 a 1 SM   4. (  ) > 3 a 5 SM 6. (  ) > 7 a 9 SM     8. (  ) > 11 SM 
Município em que reside: 

 1. (  ) Capital   2. (  ) Interior 9. (  ) NI 
  Ocupação: 

 1. (  ) CBO: 3. (  ) Aposentado/pensionista 
2. (  ) Desocupado 4. (  ) Menor 
  C - Características médico-sanitárias das ações judiciais (Fonte: pet inicial, 
prescrição médica) 
Unidade de Atendimento:          9. (  ) NI Médico:                      9. (  ) NI 
    
1. (  ) Público 1. (  ) Público 
2. (  ) Conveniado ao SUS 2. (  ) Conveniado ao SUS 
3. (  ) Privado 3. (  ) Privado 
  Diagnóstico principal:            9. (  ) NI Medicamentos: 
  1. 
CID 10: _ _ _ 2. 
Medicamento consta da Rename 2014? 3. 
 1. (  ) Sim   2. (  ) Não 4. 
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Contém documentos adicionais? 
  1. (  ) Sim   2. (  ) Não 
 D - Características político-administrativas das ações judiciais (Fonte: prescrição 

médica e decisões) 
Medicamento fora do bloco de financiamento 

 1. (  ) Sim      2. (  ) Não 
   E - Características das decisões provisórias (Fonte: decisões) 

Concedida Liminar ou Antecipação de tutela Juiz 
1. (  ) Sim  2. (  ) Não  Data: 1. (  ) Titular         2. (  ) Plantonista   
  Fundamento Encaminhamento/Determinação   
1.1. (  ) Constituição Federal  1. (  ) Sim   2. (  ) Não 
1.2. (  ) Legislação infra (AF)   
1.3. (  ) Jurisprudência   
1.4. (  ) Doutrina 

 1.5. (  ) Receita médica Prazo para cumprimento da decisão 
2.1. (  ) Ausência de provas 1. (  ) Sim            2. (  ) Não 
2.2. (  ) Pendências administrativas   
2.3. (  ) Legislação infra (AF) 

   Relata tentativa administrativa de resolução? Penalidade pelo descumprimento 
1. (  ) Sim    2. (  ) Não     9. (  ) NI 1. (  ) Sim            2. (  ) Não 
  Autorização de bloqueio de verba pública   
1. (  ) Sim            2. (  ) Não   
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “Judicialização para fornecimento de medicamentos no Amazonas: 
tendências, conflitos e alternativas”, que tem por objetivo compor o relatório final de 
dissertação de mestrado da pesquisadora ATIAIA BANDEIRA BARRETO, autorizada 
sua pesquisa por este órgão. Este estudo tem como objetivo identificar as 
características do fenômeno judicialização de medicamentos no Estado do 
Amazonas e verificar como se desenvolve a cooperação entre os Poderes a respeito 
desse tema. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá na realização de uma entrevista, com 
duração aproximada de 60 (sessenta) minutos, sendo realizada na sede da 
instituição e aplicada pela pesquisadora, contendo perguntas referentes ao tema, 
utilizando-se de registros manuscritos, de áudio, de vídeo ou imagem. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa são confidenciais e não serão divulgados 
em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Para maior 
proteção da sua privacidade, seus dados cadastrais ficam em um arquivo, enquanto 
que suas respostas ficam em outro. A conexão dos dois arquivos é feita por meio de 
um terceiro arquivo depositado em um diretório distinto por meio de um codinome 
como, por exemplo, “ENTREVISTADO 01”. 

A pesquisadora responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios 
acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada de maneira a 
não permitir a identificação dos participantes individuais. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 
que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável 
pela pesquisa. Seguem os telefones da pesquisadora e o endereço da instituição 
acadêmica, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação 
nele, agora ou a qualquer momento. 

Contatos do pesquisador: ATIAIA BANDEIRA BARRETO – Cel: (92) 99114-0020. 
Orientador: Phd. Profa. SONIA FLEURY. Instituição acadêmica: Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) –Praia de Botafogo, 190, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-
900. Telefone (21) 3799-5420 – Coordenação do Mestrado Profissional em 
Administração Pública – Pessoas para contato: Carlos Victor Moura Fé Loos ou 
Roberta Martins Guimarães. 

Finalmente, solicitamos que você responda às três questões abaixo e assine, caso 
esteja de acordo: 

 

  



96 
 

1. Estou ciente de que a minha participação não é obrigatória. A qualquer 
momento, inclusive no decorrer da entrevista, posso desistir de participar e retirar 
meu consentimento.  

Podemos confirmar seu entendimento?  SIM (    )        NÃO(    ) 
 
2. Durante a entrevista, caso não se sinta confortável com qualquer pergunta e 
não queira responder, fique inteiramente à vontade para não responder e pedir para 
passar para a próxima pergunta.  
Podemos confirmar seu entendimento?   SIM (    )        NÃO(    ) 
 
3. Os dados obtidos nesta pesquisa são confidenciais e não serão divulgados 
em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Para maior 
proteção da sua privacidade, seus dados cadastrais ficam em um arquivo, enquanto 
que suas respostas ficam em outro. A conexão dos dois arquivos é feita por um 
terceiro arquivo armazenado separadamente, por meio de codinomes como, por 
exemplo, “ENTREVISTADO PODER EXECUTIVO”. 
Podemos confirmar seu entendimento?   SIM (    )        NÃO(    ) 
 
Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa, o nível de 
liberdade plena garantido pela pesquisadora e que concordo em participar de livre e 
espontânea vontade. 
 
Manaus, AM, ____ de _________________ de _________. 
 

Nome legível do participante: 

____________________________________________________ 

 

Assinatura do participante: 

_______________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: 

_______________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA (CEMA) 

 
Setor em que atua: 
Tempo no setor: 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Atuação institucional”: compreender a rotina 
administrativa, o funcionamento do órgão quanto à política de medicamentos.  
1. Qual a natureza jurídica da CEMA? Tem orçamento próprio? 
2. Quem faz a aquisição dos medicamentos? Como é esse processo?  
3. Que tipos de medicamentos são fornecidos pela CEMA? 
4. Quais são os programas existentes de fornecimento de medicamentos? 
5. Quais as exigências para cadastramentos nos programas? 
6. Quanto tempo após a inscrição do paciente ele está apto a receber a 

medicação? 
7. Como é feito o passo a passo para aquisição e entrega de um paciente 

regularmente cadastrado? Quanto tempo leva esse processo? 
8. Na sua opinião, qual a maior causa de não fornecimento de medicamentos a 

pacientes regularmente cadastrados? 
9. A CEMA enfrenta algum entrave burocrático na sua atuação institucional? 

Comente.  
 
BLOCO DE QUESTÕES “Assistência farmacêutica”: conhecer na prática o 
funcionamento do financiamento de medicamentos, de acordo com a Portaria 
1554/2013. 
1. Como funciona? Como é essa repartição de atuação? Comente. 
2. Considerando os anexos da Portaria 1554/2013 (anexo I – grupo 1A: aquisição 

centralizada pelo MS; anexo 1 – grupo 1B: transferência de recursos pelo MS; 
anexo II – grupo 2: financiado pelas secretarias de estado; anexo III – grupo 3: 
dispensação pelos municípios e DF), como funciona na prática o financiamento 
de medicamentos de acordo com essa norma? 

3. Qual a importância dessa norma (Portaria 1554/2013) para o Sistema? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Judicialização”: avaliar como o fenômeno afeta a 
rotina administrativa do órgão. 
1. A CEMA atua de alguma forma, em algum momento na “judicialização” de 

medicamentos? De que maneira? Comente. 
2. A CEMA tem algum controle/levantamento dos medicamentos/ações entregues 

por determinação judicial? 
3. A CEMA recebe a determinação judicial para entrega de medicamentos 
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diretamente ou passa pela SUSAM?  
4. Há casos em que o requerente não está inscrito nos programas? Sabe-se quais 

são os medicamentos mais frequentemente demandados? 
5. Dos medicamentos mais frequentemente demandados, quais são aqueles 

obrigatoriamente financiados pelo Estado? Quais não são? 
6. Dos medicamentos mais frequentemente demandados, quais se inserem nos 

programas de dispensação de medicamentos? Quais não? 
7. Com base nas decisões judiciais é feito algum planejamento para o ano 

seguinte? 
8. Na sua opinião, como a judicialização impacta na rotina administrativa da CEMA? 

Ensejou alguma mudança nos procedimentos internos? 
9. Na sua opinião, qual seria o principal gargalo à consecução da política de AF? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Relações Interinstitucionais”: avaliar como se dá o 
diálogo entre os diversos órgãos envolvidos na judicialização. 
1. Na sua opinião, atualmente existe algum diálogo entre os Poderes quanto a este 

tema? Comente. 
2. Você acha importante os Poderes trabalharem em conjunto? 
3. A CEMA trabalha em conjunto com a PGE ou a DPE nas ações? E antes 

(administrativamente)? 
4. Você tem conhecimento se já houve alguma conversa com o Poder Judiciário a 

respeito da sistemática da assistência farmacêutica? 
5. Quanto ao desenvolvimento pelo TJAM do processo de criação do NAT e do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos na área da saúde, você sabe se a 
CEMA foi convidada a participar? 

6. Qual a sua opinião a respeito dessas iniciativas? 
 
 
OBS: abaixo serão listadas outras questões que podem nortear as entrevistas como 
possíveis temas a serem explorados, de acordo com as respostas (serão utilizadas 
apenas como suporte do bloco de questões gerais). 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA (SUSAM) 

 
Setor em que atua: 
Tempo no setor: 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Atuação institucional”: compreender a rotina 
administrativa, o funcionamento do órgão quanto à política de medicamentos.  
1. Qual sua opinião a respeito da judicialização de medicamentos? 
2. Como a SUSAM atua com relação à execução da Política de Medicamentos? 
3. Quem faz a aquisição dos medicamentos cobertos pelo SUS? Como é esse 

processo? 
4. A SUSAM tem conhecimento de qual seria a causa da não entrega de 

medicamentos a pacientes cadastrados? 
5. A FCECON ou outras unidades têm orçamento próprio? 
6. Quem recebe a solicitação administrativa de pacientes requerendo 

medicamentos? Quem responde? 
7. Quem é responsável por informar se o medicamento é de uso off label? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Assistência farmacêutica”: conhecer na prática o 
funcionamento do financiamento de medicamentos, de acordo com a Portaria 
1554/2013. 
1. Onde os medicamentos são retirados normalmente? Na CEMA? 
2. Existe uma RESME? Desde quando? Qual a última edição? 
3. Como você compreende a utilização das listas de medicamentos? 
4. Como funciona na prática o financiamento dos medicamentos? Qual sua opinião 

sobre essa repartição de competências? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Judicialização”: avaliar como o fenômeno afeta a 
rotina administrativa do órgão. 
1. As decisões que concedem TA são recebidas onde na SUSAM? Existe um setor 

que controla isso? 
2. Há algum tipo de levantamento sobre os medicamentos entregues por decisão 

judicial? Ou das ações? Ou do perfil dos requerente? 
3. Qual o itinerário de cumprimento da decisão dentro da SUSAM? Os 

medicamentos concedidos por determinação judicial são retirados onde? 
4. De que forma é feito o cumprimento das decisões? Compra direta? Isso é 

justificado na Prestação de Contas? 
5. De que maneira essas decisões afetam o orçamento da saúde? Como é 

registrada essa despesa? 
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6. Geralmente, o prazo estabelecido para cumprimento da decisão é suficiente? 
7. A SUSAM tem conhecimento dos medicamentos mais demandados? 
8. No período da pesquisa, você tem conhecimento se alguma previsão de 

condenação pessoal ao Secretário foi executada? 
9. É feito algum planejamento com base no fenômeno da judicialização? 
10. Qual a sua percepção sobre a quantidade de processo que demandam 

medicamentos? Aumentou ou diminuiu nos últimos anos? 
11. Você percebe alguma diferença nas decisões proferidas na época do período da 

pesquisa para o presente momento? O que mudou? 
12. Na sua opinião, qual a consequência da judicialização de medicamentos para a 

rotina da SUSAM? Ensejou alguma mudança de procedimentos internos? 
13. Na sua opinião, qual seria o principal gargalo à consecução da política de AF? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Relações Interinstitucionais”: avaliar como se dá o 
diálogo entre os diversos órgãos envolvidos na judicialização. 
1. Na sua opinião, atualmente existe algum diálogo entre os poderes quanto a este 

tema? Comente. 
2. Você acha importante os Poderes trabalharem em conjunto? 
3. A defesa do Estado é feita pela PGE, como a SUSAM colabora com esse órgão? 

Há conversa prévia sobre a questão de medicamentos ou somente na hora de 
responder à ação? 

4. Existe algum tipo de diálogo interinstitucional entre Poder Executivo e Poder 
Judiciário a respeito das dificuldades de cada um? 

5. A SUSAM se comunica diretamente com a DPE ou com os magistrados (fora da 
formalidade da ação judicial)? 

6. Você sabe se a rotina do Poder Executivo quanto à consecução da política de 
medicamentos é conhecida pelos demais atores? 

7. Qual sua opinião a respeito das iniciativas de criação do NAT-JUS e do Núcleo 
de solução de conflitos na área da saúde? De que maneira podem ser úteis para 
melhorar a rotina da SUSAM? 

8. A SUSAM foi convidada a participar desses projetos? Comente. 
9. Alguma sugestão para essas atuações conjuntas? 
 
 
OBS: abaixo serão listadas outras questões que podem nortear as entrevistas como 
possíveis temas a serem explorados, de acordo com as respostas (serão utilizadas 
apenas como suporte do bloco de questões gerais). 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA (PGE) 

 
Setor em que atua: 
Tempo no setor: 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Atuação institucional”: compreender a rotina 
administrativa, o funcionamento do órgão quanto à política de medicamentos.  
1 Normalmente de que maneira a PGE atua quanto à política de medicamentos? 

Somente após a judicialização? 
2 Antes de existir processo judicial, há alguma rotina seguida? Alguma orientação 

aos gestores? Comente. 
3 A PGE é comunicada sobre as leis e regulamentações estaduais editadas sobre 

assistência farmacêutica? 
BLOCO DE QUESTÕES “Assistência farmacêutica”: conhecer na prática o 
funcionamento do financiamento de medicamentos, de acordo com a Portaria 
1554/2013, e a visão de cada ator a respeito. 
1 Para verificação das ações, a PGE conta com auxílio de algum profissional dessa 

área? 
2 Na sua percepção, os magistrados tendem a decidir considerando a política de 

assistência farmacêutica ou não? Comente. 
BLOCO DE QUESTÕES “Judicialização”: avaliar como o fenômeno afeta a 
rotina administrativa do órgão. 
1 Especula-se ser muito grande o número de processos demandando 

medicamentos, a PGE realiza algum tipo de controle ou acompanhamento 
dessas demandas? 

2. Quando se constata que a ação versa sobre pedido de medicamento contra o 
Estado, há algum procedimento específico a ser seguido? Comente. 

3. As decisões sobre tutela antecipada são comunicadas a quem: PGE ou 
diretamente a SUSAM/CEMA? 

4. Nos processos em que o juiz determina manifestação do Estado antes de decidir 
sobre a liminar, a PGE apresenta que tipos de tese de defesa (orçamento, 
cadastros, legislação farmacêutica etc.)? Comente. 

5. Há um posicionamento oficial do Estado com relação a essas ações? Algum 
parecer? 

6. Qual a sua percepção sobre a quantidade de processos que demandam 
medicamentos? Aumentou ou diminuiu nos últimos anos? 

7. Você vê alguma diferença na forma de os magistrados julgarem os processos na 
época do período da pesquisa (jan/2015 a dez/2016) para o presente momento? 
O que mudou? 

8. Com base na sua percepção, quais são os critérios que os magistrados mais 
utilizam para decidir sobre a tutela antecipada? 

9. Como você se sente ao se manifestar em um processo com tema tão sensível? 
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BLOCO DE QUESTÕES “Relações Interinstitucionais”: avaliar como se dá o 
diálogo entre os diversos órgãos envolvidos na judicialização. 
1. A defesa do Estado é feita pela PGE, como a SUSAM colabora com esse órgão? 

Há conversa prévia sobre a questão de medicamentos ou somente na hora de 
responder à ação? 

2. Já houve alguma conversa com o Poder Judiciário a respeito da sistemática da 
assistência farmacêutica? 

3. A Defensoria é o principal representante nos processos, existe algum diálogo 
entre PGE e DPE nesse tema? 

4. Quanto ao desenvolvimento pelo TJAM do processo de criação do NAT e do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos na área da saúde, a PGE foi convidada 
a participar? Comente. 

5. Qual a sua opinião sobre essas iniciativas? Comente. 
6. Alguma sugestão para melhoras a atuação dos Poderes nessa questão? 
 
OBS: abaixo poderão ser listadas outras questões que podem nortear as entrevistas 
como possíveis temas a serem explorados, de acordo com as respostas (serão 
utilizadas apenas como suporte do bloco de questões gerais). 
  



103 
 

APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA (DPE) 

 
Setor em que atua: 
Tempo no setor: 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Atuação institucional”: compreender a rotina 
administrativa, o funcionamento do órgão quanto à política de medicamentos.  
1. Qual sua opinião a respeito da judicialização de medicamentos? 
2. Como você compreende o direito à saúde? 
3. Há um posicionamento da DPE com relação a essas ações, considerando ser o 

maior representante dos requerentes? 
4. Como se dá o processo de atendimento dos requerentes até culminar na ação? 

Há alguma tentativa administrativa? Há alguma orientação preliminar ao 
requerente quanto à solicitação administrativa? 

5. Por que quase não há nas petições iniciais documentos sobre renda dos 
requerentes? 

6. DPE tem algum tipo de controle dessas ações? 
7. A DPE verifica se o pedido encontra-se de acordo com a política de AF? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Assistência farmacêutica”: conhecer na prática o 
funcionamento do financiamento de medicamentos, de acordo com a Portaria 
1554/2013,e a visão de cada ator a respeito. 
1. A Assistência Farmacêutica é tema recorrente no âmbito da DPE especializada 

em saúde? 
2. Há algum tipo de análise do pedido levando em consideração a legislação sobre 

AF? 
3. Para verificação das ações, a DPE conta com auxílio de alguém dessa área? 
4. Na sua opinião, há necessidade de conhecimento sobre a matéria para melhor 

apreciação do tema ou um apoio especializado seria suficiente? 
5. Qual sua opinião sobre essas repartições de competência para financiamento? E 

sobre as listas? 
6. Como você compreende a utilização das listas de medicamento? É relevante? 

Engessa? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Judicialização”: avaliar como o fenômeno afeta a 
rotina administrativa do órgão. 
1. Há algum tipo de controle a respeito das ações que versam sobre 

medicamentos? 
2. Há algum tipo de levantamento sobre os medicamentos entregues por decisão 

judicial?  
3. Há algum procedimento/rotina específicos de atendimento e atuação da DPE 

sobre essas demandas? 
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4. Existe alguma orientação com relação a documentos indispensáveis para 
propositura da ação? 

5. Qual a sua percepção sobre a quantidade de processos que demandam 
medicamentos? Aumentou ou diminuiu nos últimos anos? 

6. Você percebe alguma diferença na forma de apresentar a ação na época do 
período da pesquisa para o presente momento? O que mudou? 

7. Você acha importante o Estado ser ouvido antes da proferição de decisão 
liminar? 

8. A DPE tem conhecimento dos medicamentos mais demandados? 
9. A DPE faz acompanhamento da execução das decisões? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Relações Interinstitucionais”: avaliar como se dá o 
diálogo entre os diversos órgãos envolvidos na judicialização. 
1. Na sua opinião, atualmente há algum diálogo entre os poderes quanto a este 

tema? Comente. 
2. Você considera importante os Poderes trabalharem em conjunto? 
3. DPE e SUSAM/CEMA conversam sobre os entraves burocráticos? 
4. DPE mantém diálogo com PGE sobre essas ações? 
5. Já houve alguma conversa diretamente com o Poder Judiciário a respeito da 

sistemática da assistência farmacêutica e decisões? 
6. Qual sua opinião sobre condenação pessoal ao Secretário de Saúde? 
7. Qual sua opinião a respeito das iniciativas de criação do NAT-JUS e do Núcleo 

de Solução de Conflitos na área da saúde? De que maneira elas podem ser úteis 
para sua atividade judicante? 

8. Você foi convidado a participar dessas iniciativas? Comente. 
9. Alguma sugestão para essas atuações conjuntas? 
 
 
OBS: abaixo poderão ser listadas outras questões que podem nortear as entrevistas 
como possíveis temas a serem explorados, de acordo com as respostas (serão 
utilizadas apenas como suporte do bloco de questões gerais). 
 

 

 

 

 

  



105 
 

APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA (VARAS DA FAZENDA) 

 
Setor em que atua: 
Tempo no setor: 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Atuação institucional”: compreender a rotina 
administrativa, o envolvimento do órgão com relação à política de 
medicamentos.  
1. Qual sua opinião a respeito do direito à saúde? E sobre a judicialização de 

medicamentos? Comente. 
2. Qual sua opinião sobre a política de medicamentos e a legislação da assistência 

farmacêutica? Tal legislação é relevante para sua atuação e de seus 
assessores? Comente. 

3. Nos últimos anos, buscou-se participar de algum curso/debate sobre política de 
medicamentos e assistência farmacêutica? 

4. Como presidente regional do Comitê Executivo de Saúde, o que tem a comentar 
sobre ele? 

BLOCO DE QUESTÕES “Assistência farmacêutica”: conhecer na prática o 
funcionamento do financiamento de medicamentos, de acordo com a Portaria 
1554/2013, e a visão de cada ator a respeito. 
1. A atuação judicial se desenvolve com o auxílio de algum profissional da área de 

AF? 
2. Há algum tipo de análise da ação levando em consideração a legislação sobre 

AF? 
3. Na sua opinião, há necessidade de conhecimento sobre a matéria para melhor 

apreciação dos pedidos ou um apoio especializado seria suficiente? 
4. Você tem conhecimento da Portaria 1554/2013? E das listas de medicamentos? 
5. Qual sua opinião sobre essas repartições de competência para financiamento? E 

sobre as listas? 
6. Como você compreende a utilização das listas de medicamentos? É relevante? 

Engessa? 
BLOCO DE QUESTÕES “Judicialização”: avaliar como o fenômeno afeta a 
rotina administrativa do órgão. 
1. Como se dá a distribuição de processos com essa temática às varas? 
2. Há algum tipo de controle ou acompanhamento dessas demandas envolvendo 

medicamentos? 
3. Há algum procedimento específico a ser seguido quando se constata que a ação 

versa sobre pedido de medicamento contra o Estado? Comente. 
4. Existe alguma orientação com relação à apreciação, como por exemplo, 

documentos que necessariamente devem estar presentes a fim de que o pedido 
de tutela antecipada seja analisado? Comente. 

5. Qual a sua percepção sobre a quantidade de processos que demandam 
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medicamentos? Aumentou ou diminuiu nos últimos anos? 
6. Você vê alguma diferença na forma de julgar os processos na época do período 

da pesquisa para o presente momento? O que mudou? 
7. Você acha importante ouvir o Estado antes de conceder a liminar? Ou não é o 

momento processual adequado? 
8. Como você se sente ao julgar um processo com tema tão sensível? 
 
BLOCO DE QUESTÕES “Relações Interinstitucionais”: avaliar como se dá o 
diálogo entre os diversos órgãos envolvidos na judicialização, inclusive 
quanto às iniciativas do TJAM (criação do NAT-JUS e do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos na área da saúde). 
1. Na sua opinião, atualmente há algum diálogo entre os poderes quanto a este 

tema? Comente. 
2. Você acha importante os Poderes trabalharem em conjunto? 
3. Em algum momento anterior à decisão, busca-se conhecer a rotina do Poder 

Executivo quanto à consecução da política de medicamentos (por exemplo, lei de 
licitação)? 

4. Qual sua opinião sobre o bloqueio de verbas e condenação pessoal ao 
Secretário de Saúde? 

5. Qual sua opinião a respeito da previsão e imputação de crime de desobediência 
e/ou improbidade ao Secretário em caso de descumprimento? 

6. Qual sua opinião a respeito das iniciativas de criação do NAT-JUS e do Núcleo 
de Solução de Conflitos na área da saúde? De que maneira elas podem ser úteis 
para sua atividade judicante?  

7. Sabe-se que essas iniciativas já foram implantadas em outros Estados, por que 
aqui no Amazonas está ocorrendo agora? Comente. 

 
OBS: abaixo poderão ser listadas outras questões que podem nortear as entrevistas 
como possíveis temas a serem explorados, de acordo com as respostas (serão 
utilizadas apenas como suporte do bloco de questões gerais). 
 


