
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE:
ASPECTOS GERAIS

CGJ – Encontros regionais



DIREITO À SAUDE

Constituição Federal

Art. 1°, III: Dignidade da pessoa humana.

Art. 6º, caput: Saúde como um direito social.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido 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 sua promoção, proteção e recuperação.



TRÍPLICE DEVER ESTATAL

a) dever de respeito: que proíbe o Estado de violar o 
direito fundamental à saúde;

b) dever de proteção: no qual o Estado não pode 
permitir a violação do direito fundamental à saúde

c) dever de promoção: em que o Estado deve 
proporcionar condições básicas para o pleno 
exercício do direito fundamental à saúde

MARMELSTEIN, George. Direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009



IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS
.

Estado de bem-estar social

                     x

Sociedade de austeridade

1)contenção de despesas estatais

2)Privatização

3)aumento de tributos

4) redução de salários

FERREIRA, António Casimiro. A sociedade de austeridade: Poder, medo e 
direito do trabalho de exceção. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 95, 
2011. disponível in: http://rccs.revues.org/4417



FÓRUM DA SAÚDE
.

 Audiência Pública nº 4 (STF em maio e abril de 
2009)

 Recomendação Nº 31 de 30/03/2010 (Recomenda 
aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor 
subsidiar os magistrados e demais operadores do 
direito, para assegurar maior eficiência na solução das 
demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde)

 Resolução Nº 107 de 06/04/2010 (Institui o Fórum 
Nacional do Judiciário para monitoramento e 
resolução das demandas de assistência à saúde).



JORNADA DA SAÚDE

 Debater os problemas inerentes à judicialização da 
saúde e produzir, aprovar e divulgar enunciados 
interpretativos sobre o direito à saúde.

 I e II Jornadas. 

 III Jornada: Os Comitês Estaduais de Saúde 
realizaram reuniões para discutir, elaborar e revisar os 
enunciados, convocando todos os integrantes dos 
respectivos comitês além de representantes da 
sociedade civil envolvidos com a questão da saúde 
pública/suplementar.



CENÁRIO

- Aumento da judicialização da saúde (130% de 
2008 a 2017 - Fonte:  Judicialização da Saúde no 
Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de 
solução)

- Aumento de despesa não esperado

- Desorganização e privilégios

- Fragilização do SUS: universalidade, 
integralidade e equidade

- Lei dos grandes números e cálculo atuarial

- Judicialização como efeito coletivo



NÚMEROS DA SAÚDE

 Analisados 498.715 processos em 17 Tribunais 
estaduais em primeiro grau e 277.411 processos 
em 15 tribunais em segundo grau.

 2008-2017: aumento de 130% no número de 
processos em primeiro grau (50% na justiça comum 
em geral).

 Aumento significativo a partir de 2009.

Fonte:  Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução



NÚMEROS DA SAÚDE

Primeira Instância - TJSP

Sucesso:
Defensoria Pública
Hipossuficiente
Saúde Pública
Menor citação de órgãos técnicos

Fonte: “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução”

Improcedente 4,48%

Parcialmente 10,39%

Procedente 74,68%

Extinto 3,04%



JUDICIALIZAÇÃO

MBE

Consiste numa técnica específica para atestar 
com o maior grau de certeza a eficiência, 
efetividade e segurança de produtos, 
tratamentos, medicamentos e exames que foram 
objeto de diversos estudos científicos, de modo 
que os verdadeiros progressos das pesquisas 
médicas sejam transpostos para a prática

NETO, João Pedro Gebran e SCHULZE, Clenio Jair. Direito à Saúde. Análise à 
luz da judicialização. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2015



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

No julgamento da medida cautelar da Ação Direita 
de Inconstitucionalidade 5501, em 19/05/2016, o 
Supremo Tribunal Federal fixou novos 
parâmetros para a judicialização da saúde, 
suspendendo os efeitos da Lei 13.269/2016, que 
autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética 
para pacientes diagnosticados com neoplasia 
maligna.



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

1) Não é mais possível o fornecimento judicial de 
medicamentos e tecnologias em saúde que estejam 
destituídos da comprovada segurança: “ao dever de 
fornecer medicamento à população contrapõe-se 
a responsabilidade constitucional de zelar pela 
qualidade e segurança dos produtos em 
circulação no território nacional, ou seja, a 
atuação proibitiva do Poder Público, no sentido 
de impedir o acesso a determinadas 
substâncias”.



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

2) Deve-se investigar de forma exauriente as melhores 
práticas de evidência científica: “a busca pela cura 
de enfermidades não pode se desvincular do 
correspondente cuidado com a qualidade das 
drogas distribuídas aos indivíduos mediante 
rigoroso crivo científico”.



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

3) Não se pode fornecer medicamento sem a prévia 
análise dos órgãos sanitários de controle. Não 
é “permitida a distribuição do remédio sem o 
controle prévio de viabilidade sanitária” e ainda “a 
aprovação do produto no órgão do Ministério da 
Saúde é condição para industrialização, 
comercialização e importação com fins 
comerciais (Lei 6.360/1976, art. 12). O registro é 
condição para o monitoramento da segurança, 
eficácia e qualidade terapêutica do produto, sem 
o qual a inadequação é presumida”.



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

4) Não se inclui no conteúdo do direito à saúde previsto 
no art. 196 da Constituição a pretensão de 
recebimento de tecnologias destituídas de 
segurança, de eficácia e de qualidade terapêutica: “A 
lei em debate [cuja eficácia foi suspensa] é 
casuística ao dispensar o registro do medicamento 
como requisito para sua comercialização, e esvazia, 
por via transversa, o conteúdo do direito 
fundamental à saúde.”



STF: ALTERAÇÃO DE PARADIGMA

5) Para a concessão de medicamentos e de outras 
tecnologias em saúde é indispensável a avaliação 
dos estudos clínicos e que estes demonstrem a 
eficácia, eficiência e efetividade do produto: “é 
temerária a liberação da substância em 
discussão sem os estudos clínicos 
correspondentes, em razão da ausência, até o 
momento, de elementos técnicos assertivos da 
viabilidade do medicamento para o bem-estar do 
organismo humano.”



Temas

Tema 500 Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado 
pela ANVISA.

Tema 006 Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 
portador de doença grave que não possui condições 
financeiras para comprá-lo.

Tema 1.161 Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora 
não possua registro na ANVISA, tem a sua importação 
autorizada pela agência de vigilância sanitária.

Tema 793 Responsabilidade solidária dos entes federados pelo 
dever de prestar assistência à saúde.

Tema 106 
STJ

Obrigatoriedade do poder público de fornecer 
medicamentos não incorporados em atos normativos do 
SUS.



Tema 500 STF

Leading Case: RE 657718

Relator: Min. Marco Aurélio

Julgamento do mérito: 22 de maio de 2019

Publicação do acórdão: 09 de novembro de 2020



Tema 500 STF

Tese firmada

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais.

2. A ausência de registro na ANVISA impede, 
como regra geral, o fornecimento de 
medicamento por decisão judicial.



Tema 500 STF

Tese firmada

3. É possível, excepcionalmente, a concessão 
judicial de medicamento sem registro sanitário, 
em caso de mora irrazoável da ANVISA em 
apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na 
Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três 
requisitos:

(i) a existência de pedido de registro do 
medicamento no Brasil (salvo no caso de 
medicamentos órfãos para doenças raras e 
ultrarraras);



Tema 500 STF

Tese firmada

(ii) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e

(iii) a inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil. 

4. As ações que demandem fornecimento de 
medicamentos sem registro na ANVISA deverão 
necessariamente ser propostas em face da União.



Tema 500 STF

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais.

Ausência de informações científicas que 
permitam atestar sua eficácia e segurança. 
Vedação total.



Tema 500 STF

2. A ausência de registro na ANVISA impede, 
como regra geral, o fornecimento de 
medicamento por decisão judicial.

Autocontenção e deferência do Judiciário em 
questões técnicas ou científicas complexas ou 
que envolvam a formulação ou implementação de 
políticas públicas. Violação do direito à saúde e 
separação dos Poderes ao autorizar importação.



Tema 500 STF

EXCEÇÃO

Mesmo quando não houver registro, no caso de 
mora irrazoável da ANVISA (Lei n.° 13.411/16) e 
três requisitos:

(i) a existência de pedido de registro do 
medicamento no Brasil (salvo no caso de 
medicamentos órfãos para doenças raras e 
ultrarraras);



Tema 500 STF

EXCEÇÃO

(ii) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e

(iii) a inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil. 



Tema 500 STF

MORA IRRAZOÁVEL

Anvisa garante a segurança, eficácia e qualidade da 
substância. Casos em que há eficácia e segurança do 
produto, mas sem registro.

O tempo médio de registro de medicamentos novos é de 
632 dias, ou seja, quase 7 vezes superior ao prazo de 90 
dias. Por conta dessa situação, no final de 2016, foi 
aprovada a Lei nº 13.411/2016, que alterou a Lei nº 
6.360/1976, passando a estabelecer prazos específicos para  
a decisão final nos processos de registro, que vão de 90 a 
365 dias, bem como a possibilidade de prorrogação dos 
prazos por até um terço do prazo   original,   uma   única   
vez, mediante   decisão   fundamentada  da Anvisa.



Tema 500 STF

REGISTRO PRÉVIO

É preciso que o medicamento tenha sido registrado no 
Brasil. Se houver negativa do registro pela ANVISA, o 
Judiciário não pode se sobrepor a essa manifestação em 
pedidos individuais. Mesmo no caso em que a Anvisa não 
tenha concluído a análise do processo, mas já  tenha 
emitido primeira manifestação no sentido de indeferir o 
pedido de registro, é preciso que as decisões judiciais 
sejam deferentes ao exame técnico realizado, à luz das suas 
capacidades institucionais. 

Exceção para os casos de medicamentos órfãos para 
doenças raras e ultrarraras, para os quais não  houve 
solicitação de registro, em razão da falta de viabilidade 
econômica.



Tema 500 STF

MEDICAMENTOS ÓRFÃOS

São medicamentos destinados ao diagnóstico, prevenção 
ou tratamento de doenças potencialmente fatais ou muito 
graves ou de perturbações raras.

“Órfãos” porque em condições normais de mercado a 
indústria farmacêutica tem pouco interesse em desenvolver 
e comercializar medicamentos destinados apenas a um 
pequeno número de doentes, sem vantagem econômica.

Fonte: Eurordis – Rare Diseases Europe.



Tema 500 STF

ÔNUS DA PROVA

Nesses casos, a parte deverá demonstrar que:

(i) a doença é rara conforme os critérios da Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 205/2017 
(enfermidade que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil) e

(ii) não   há   protocolo   clínico   específico   do   Ministério   
da   Saúde   para   o tratamento da doença.



Tema 500 STF

RENOMADAS AGÊNCIAS

O medicamento deve possuir registro junto a renomados 
órgãos ou agências de regulação no exterior, tais como a 
“Food and Drug Administration” (FDA) dos EUA, a 
“European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products” (EMEA) da União Europeia, e a “Japanese 
Ministry of Health & Welfare” do Japão.

Nesses casos, a aprovação da  droga  (ainda não registrada  
no Brasil) em países  que possuem sistemas de vigilância 
sanitária sérios e respeitados fora do país mitiga os riscos à 
saúde envolvidos no seu fornecimento a pacientes por 
determinação judicial.



Tema 500 STF

AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO

É   preciso   que   não   haja   substituto   terapêutico 
registrado na Anvisa para o tratamento da doença do 
paciente, isto é, um medicamento   ou   procedimento   
alternativo   voltado   para   a mesma enfermidade que já 
seja legalmente comercializado no país.



Tema 500 STF

COMPETÊNCIA

4. As ações que demandem fornecimento de 
medicamentos sem registro na ANVISA deverão 
necessariamente ser propostas em face da União.

Decorrência lógica. Mora é da ANVISA e não pode 
ser imposta aos demais entes federados.



Tema 106 STJ

REsp nº 1.657.156 / RJ (Tema 106)

27.9.2017 - Primeira Seção

Relator Min. Benedito Gonçalves



Tema 106 STJ

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos 
seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado expedido por médico que assiste o 
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do 
medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, 
observados os usos autorizados pela agência.



Tema 793 STF

Tese firmada

Os entes da federação, em decorrência da competência 
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas 
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, 
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 
conforme as regras de repartição de competências e 
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus 
financeiro. 



Tema 793 STF

RE n.° 1.307.921

RE n.° 657.718

RE n.° 855.178

ED no RE n.° 855.178

ARE n.° 1.285.333

RE n.° 1299773

Entendimento atual: competência da Justiça Federal 

quando não albergado pelo SUS



RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS 

ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO 

OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 

RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-

ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, 

do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade 

solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à 

saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte 

necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial 

direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de 

competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus 

financeiro. 



3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao 

SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a 

incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, 

na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do 

citado ente federado no polo passivo da demanda, com a 

consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o 

fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da 

matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá 

provimento.

(Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: 

EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-107  DIVULG 01-06-2022  PUBLIC 02-06-2022)



EMENTA Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da 

repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas 

instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o 

cumprimento conforme as regras de repartição de competências no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de 

responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas 

prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à 

competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). 

Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da 

sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade 

de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto 

por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao 

Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências”. (...)



2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força 

do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria 

de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com 

apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para 

fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas 

instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo 

da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. 

Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União 

no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça 

Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento 

determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo 

juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).

(Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 

22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106  DIVULG 31-05-2022  

PUBLIC 01-06-2022)



O ficou assentado no julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA 

TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das 

seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. 

DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete 

Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 

49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, sendo 

recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a 

questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no 

fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos 

necessitados.

O Tema 793 teve a tese ratificada e a Turma, por maioria, assentou 

que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou 

conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes 

diretrizes:



a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no 

RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo 

da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém 

cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva 

a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos 

ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor 

o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da 

Justiça Federal;

c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados 

necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 

da repercussão geral; e

d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na 

origem a fim de preservar a saúde do paciente.

(RE 1373226/MG; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; 

Julgamento: 30/03/2022; Publicação: 01/04/2022)



RE 1389718,  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento: 29/06/2022 Publicação: 30/06/2022

Conflito de competência envolvendo decisão da 1a Turma do STJ que 

entendeu que a Justiça Federal poderia decidir pela ausência de 

interesse da União. Não houve juízo de retratação. STF entendeu que, 

como o fármaco não se encontra albergado pelo SUS, a competência 

seria da Justiça Federal, mantendo a União no pólo e a decisão 

liminar concessiva. Precedentes citados: RE nº 1.384.805/RS, Relator 

o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/06/2022; RE nº 1.365.647/

PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/06/2022; RE nº 

1.388.132/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2022; 

RE nº 1.385.872/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 

21/06/2022.



TEMA 14

IAC no CONFLITO DE COMPETÊNCIA n 187.276 - RS (2022/0097613-9)

3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento 

não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na

ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra

quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos

entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, 

examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da 

demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para 

emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.



IAC no CONFLITO DE COMPETÊNCIA n 187.276 - RS (2022/0097613-9)

a) delimitação do tema, nos seguintes termos: Tratando-se de 

medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente 

registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de 

eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade 

solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em 

consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo 

passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da 

parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal;



IAC no CONFLITO DE COMPETÊNCIA n 187.276 - RS (2022/0097613-9)

c) manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação 

de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto 

que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação 

àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde;

d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do 

CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter 

provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em 

comento



Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.153359-9/001

5a Câmara Cível TJMG



Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.153359-9/001

5a Câmara Cível TJMG



Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.153359-9/001

5a Câmara Cível TJMG



Tema 1.161 STF

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, 

medicamento que, embora não possua registro na 

ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de 

vigilância sanitária, desde que comprovada a 

incapacidade econômica do paciente, a 

imprescindibilidade clínica do tratamento, e a 

impossibilidade de substituição por outro similar 

constante das listas oficiais de dispensação de 

medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica 

do SUS.



Tema 006 STF

Trata do reconhecimento do direito individual ao 
fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, 
não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em 
Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 
Excepcional, sem que tenha sido ainda fixada uma tese, 
mas a tendência é que se considerem ao menos os 
seguintes pontos:

1) Comprovação de hipossuficiência financeira;

2) Laudo médico comprovando a necessidade do 
medicamento;

3) Laudos elaborados por perito de confiança do 
magistrado (ou pelos núcleos judiciais de saúde 
instalados nos tribunais, NATJUS);



Tema 006 STF

4) Laudos fundamentados na medicina baseada em 
evidências científicas;

5) Prova de que não há substituto terapêutico ou 
mediamente similar já dispensado pelo SUS (aferível, 
talvez, com certificação pelo Conitec/Ministério da Saúde);

6) Quando o medicamento esteja em análise para 
incorporação ao SUS e o prazo para análise tenha sido 
extrapolado (aqui, semelhante ao que fixado para o 
registro na Anvisa).



Tema 500 STF

Off label x uso experimental.

Off label: prescrição de determinado fármaco fora 
da previsão da bula cujas indicações foram 
aprovadas pela agência reguladora.

Outras indicações podem estar sendo ou vir a ser 
viabilizadas, com estudos posteriores que 
possam ampliar o uso do medicamento e que 
estejam, ou possam estar no futuro, em análise 
pela ANVISA.



Tema 500 STF

Off label x uso experimental.

O uso off label pode nunca vir a constar em bula, 
em razão da raridade da doença, por exemplo, ou 
ser off label no Brasil, mas não em outros países.

Embora o uso seja não autorizado, não 
necessariamente será incorreto, não havendo 
vedação ao médico. 



ROL TAXATIVO

STJ – EREsp 1886929 e 1889704

Não vinculativo.

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em 
regra, taxativo;

2.  A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a 
arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para 
a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já 
incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação 
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

 



ROL TAXATIVO

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os 
procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a 
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo 
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, 
pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde 
suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz 
da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de 
órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e 
estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo 
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com 
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de 
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do 
feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad 
causam da ANS.

Em relação às quatro condicionantes do item "4", a seção citou os 
enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em Saúde. 

 



Tema 990 
STJ

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer 
medicamento não registrado pela ANVISA.

Tema 1032 
STJ

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula 
de coparticipação expressamente ajustada e informada ao 
consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) 
do valor das despesas, nos casos de internação superior a 
30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos 
psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio 
financeiro.

Tema 1067 Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são 
obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.

Súmula 
608 STJ

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

DANO 
MORAL

O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de 
saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento 
médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando 
trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos 
à saúde já debilitada do paciente. Precedentes. (REsp 1904603/RS, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
22/02/2022, DJe 24/02/2022)



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

1) Competência

2) Tutela de urgência: urgência ou emergência 
médica

3) Documentação adequada

4) Contraditório

5) Medicina Baseada em Evidência, SUS e 
ANS

6) Cumprimento de sentença: razoabilidade e 
bloqueio

7) Deferência e contenção  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

1) Competência

Temas 793 e 500 do STF: se não faz parte do 
SUS, competência da Justiça Federal.

Possibilidade de inclusão do Estado.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 60 

A responsabilidade solidária dos entes da Federação 
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou 
definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a 
um determinado  ente, conforme  as  regras  
administrativas  de  repartição  de  competências, sem 
prejuízo do redirecionamento em caso de 
descumprimento.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

2) Tutela de urgência: urgência ou emergência 
médica

Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451/1995:

URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com 

ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata.

Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de 

condições de agravo à saúde que impliquem em risco 

iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, 

tratamento médico imediato.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

2) Tutela de urgência: urgência ou emergência 
médica

Observar a data dos documentos, exames e 
laudos

Observar o uso de palavras como urgência, 
emergência, eletivo e outras.

Juízo incompetente (Revistas do Comitê de 
Saúde)



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 18   

Sempre  que  possível,  as  decisões  liminares  sobre  
saúde  devem  ser precedidas de notas de  evidência  
científica  emitidas  por  Núcleo  de  Apoio  Técnico  do 
 Judiciário  -  NatJus e/ou  consulta  do  banco  de  
dados  pertinente. 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 19 

As iniciais das demandas de acesso à saúde devem 
ser instruídas com relatório médico circunstanciado  
para  subsidiar  uma  análise  técnica  nas  decisões  
judiciais. 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 51 

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/
emergência requer relatório médico circunstanciado, 
com expressa menção do quadro clínico de risco 
imediato.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 62   

Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de 
urgência e emergência deve respeitar a  definição  
legal  contida  no  art.  35-C,  Lei Federal 9.656/98, de 
acordo com o relatório médico,  com  expressa  
menção  do  quadro  clínico  de  risco  imediato.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 92 

Na  avaliação  de  pedido  de  tutela  de  urgência,  é  
recomendável  levar  em  consideração não  apenas  a  
indicação  do  caráter  urgente  ou  eletivo  do  
procedimento,  mas  também  o conjunto  da  condição 
 clínica  do  demandante,  bem  como  as  
repercussões  negativas  do longo tempo de espera 
para a saúde e bem-estar do paciente.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

3) Documentação adequada

Ônus da prova inicial é da parte autora, nos 
termos dos julgados dos tribunais superiores.

Inversão do ônus da prova, razoabilidade  e 
interferência essencial do Judiciário



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 15 

As  prescrições  médicas  devem  consignar  o  
tratamento  necessário  ou  o  medicamento indicado,  
contendo  a  sua  Denominação  Comum  Brasileira  –  
DCB  ou,  na  sua  falta,  a Denominação  Comum  
Internacional  –  DCI,  o  seu  princípio  ativo,  seguido, 
 quando pertinente,  do  nome  de  referência  da  
substância,  posologia,  modo  de  administração  e 
período de tempo do tratamento e, em caso de 
prescrição diversa daquela expressamente informada 
por seu fabricante a justificativa técnica. 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 32  

A petição inicial nas demandas de saúde deve estar 
instruída com todos os documentos relacionados  
com  o  diagnóstico  e  tratamento  do  paciente,  tais  
como:  doença,  exames essenciais, medicamento  ou  
tratamento  prescrito,  dosagem,  contraindicação,  
princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos 
programas de saúde suplementar, indicação de 
medicamentos genéricos, entre outros, bem como o 
registro da solicitação à operadora  e/ou  respectiva  
negativa.  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 66   

Poderá  constituir  ato  ilícito  por  violação  de  direito  
do  paciente  e  quebra  de  confiança passível  de  
condenação  por  dano,  a  recusa  em  fornecer  cópia  
do  prontuário  ao  próprio paciente ou seu 
representante legal ou contratual, após 
comprovadamente solicitado, por parte do profissional 
de saúde, clínica ou instituições hospitalares públicas 
ou privadas. 



ÔNUS DA PROVA
Tema 500 Tema 006 Tema 1.161 Tema 106 STJ

Prova da 
raridade da 
doença 
(medicamento 
órfão)

Laudo médico 
comprovando a 
necessidade do 
medicamento 
fundado em MBE

Imprescindibilidade 
clínica do 
tratamento

Laudo médico 
circunstanciado 
provando a 
imprescindibilidade ou 
necessidade

Inexistência de 
substituto 
terapêutico no 
Brasil

Prova de ausência 
de substituto 
terapêutico ou 
similar fornecido 
pelo SUS.

Impossibilidade de 
substituição  similar 
constante dos 
protocolos do SUS

Ineficácia dos fármacos 
fornecidos pelo SUS

Comprovada 
hipossuficiência 
financeira

Comprovada 
incapacidade 
econômica.

Incapacidade financeira 
de arcar com os custos 
do medicamento



ÔNUS DA PROVA
Tema 500 Tema 006 Tema 1.161 Tema 106 STJ

Ausência de 
registro na 
ANVISA ou mora 
irrazoável

Medicamento em 
análise para 
incorporação ao 
SUS ou prazo 
extrapolado

Existência de registro do 
medicamento na ANVISA



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

4) Contraditório

Sempre que possível ouvir a parte contrária, 
ainda que em contraditório sumariado.

Usar os meios eletrônicos disponíveis para 
intimação.

Prazo concomitante.  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 13   

Nas  ações  de  saúde  que  pleiteiam  o  fornecimento  
de  medicamentos,  produtos  ou  tratamentos,  
recomenda-se,  sempre  que  possível,  a  prévia  oitiva 
 do  gestor  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  
com  vistas  a,  inclusive,  identificar  solicitação  
prévia  do  requerente,  alternativas  terapêuticas  e  
competência  do  ente  federado,  quando  aplicável  
(Saúde Pública e Suplementar). 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 69 

Nos  casos  em  que  o  pedido  em  ação  judicial  seja 
 a realização  de  consultas,  exames, cirurgias ou 
procedimentos especializados, recomenda-se 
consulta prévia ao ente público demandado  sobre  a  
existência  de  lista  de  espera  organizada  e  
regulada  pelo Poder  Público  para  acessar  o  
respectivo  serviço,  de  forma  a  verificar  a  inserção  
do paciente  nos sistemas  de  regulação,  de  acordo 
com o regramento de referência de cada Município, 
Região ou Estado, observados os critérios clínicos e 
de priorização.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

5) Medicina Baseada em Evidência, SUS e 
ANS

● Observar a existência de itens já fornecidos 
pelo SUS/ ANS e a prova.

● Tratamento continuado e cumprimento da 
decisão.

● Negativa prévia (Enunciado 3)
● Assistência social x SUS (Enunciado 10)
● Home Care e SAD – Serviço de Atendimento 

Domiciliar

  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 02 

Concedidas medidas judiciais de prestação 
continuativa, em tutela provisória ou  definitiva, é 
necessária a renovação periódica do relatório e 
prescrição médicos a serem  apresentados 
preferencialmente ao executor da medida, no prazo 
legal ou naquele fixado  pelo  julgador  como  
razoável,  considerada  a  natureza  da  enfermidade,  
de  acordo  com  a  legislação  sanitária,  sob  pena de 
perda de eficácia da medida.

  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 10 

O cumprimento de pleitos judiciais que visem à 
prestação de ações  ou  serviços exclusivos  da  
assistência  social  não  devem  ser  impostos  ao  
Sistema  Único  de  Saúde  – SUS.

  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 11 

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de 
medicamento,  produto  ou procedimento  já  previsto  
nas  listas  oficiais  do  SUS  ou  em  Protocolos  
Clínicos  e Diretrizes Terapêuticas - (PCDT), o Poder 
Judiciário determinará a inclusão do demandante  em  
serviço  ou  programa  já  existentes  no  Sistema  
Único  de  Saúde  -  SUS, para o fim de 
acompanhamento e controle clínico.

  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 46   

Nas ações judiciais para as transferências 
hospitalares deve ser verificada a inserção do 
paciente  nos  sistemas  de  regulação,  de  acordo 
com o regramento de referência de cada Município, 
Região  ou  Estado,  observados  os  critérios  clínicos 
 e  priorização.

UTI, critérios clínico e Resolução CFM 2.156/2016

  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

6) Cumprimento de decisão: razoabilidade e 
bloqueio

● Cogitar a viabilidade do cumprimento da 
decisão no tempo e modo fixados

● Consequencialismo
● Bloqueio x multa
● Liberação de verba e entrega do produto



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 53 

Mesmo  quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem 
judicial, pelo princípio da  economicidade,  deve  ser  facultada  a 
aquisição  imediata  do  produto  por  instituição pública  ou 
privada  vinculada  ao  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS, 
observado  o  preço máximo de venda ao governo – PMVG, 
estabelecido pela CMED. 

ENUNCIADO Nº 54 

Havendo  valores  depositados  em  conta  judicial,  a  liberação do 
 numerário  deve  ocorrer de forma gradual mediante comprovação 
da necessidade de continuidade do tratamento postulado, 
evitando-se a liberação única do montante integral.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 55 

O  levantamento  de  valores  para  o  cumprimento  de  medidas 
liminares  nos  processos depende da assinatura de termo de 
responsabilidade e prestação de contas periódica. 

ENUNCIADO Nº 56   

Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud) para 
aquisição de medicamentos,  produto  ou  serviço,  antes  da 
apreciação  do  pedido,  deve-se  exigir  da parte a apresentação 
prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de 
complexa definição de custos (cirurgias, internações e 
fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros 
parâmetros poderão ser observados.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 74 

Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz 
efetuará, preferencialmente, bloqueio  em  conta  
bancária  do  ente  demandado,  figurando  a  multa  
(astreintes)  apenas como ultima ratio.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 76 

A  decisão  judicial  sobre  fornecimento  de 
medicamentos  e  serviços  de  saúde  deverá,  à vista 
do  contido  nos  autos,  trazer  fundamentação  sobre 
as  suas  consequências práticas, considerando os 
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas  (arts.  20 a 22 da 
LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores 
jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 77 

Para o cumprimento da tutela judicial referente ao 
fornecimento de produtos em saúde, pode  o  ente  
público  disponibilizar  a  entrega  na  instituição  em  
que  o  paciente  realiza  o tratamento  ou  por  meio  
de  seus  órgãos  regionais,  bem  como  em  
cooperação  com  as secretarias municipais e 
estaduais de saúde.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 82 

A  entrega  de  valores  bloqueados  do  orçamento  
público  da  saúde  para  custeio  do tratamento na 
rede privada não deve ser feita diretamente à parte 
demandante, e sim ao estabelecimento  que  cumprir  
a  obrigação  em  substituição  à  Fazenda  Pública,  
após comprovação  da  sua  realização,  por  meio  de  
apresentação  do  respectivo  documento fiscal.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 88 

A indicação do profissional ou prestador de serviço na 
área da saúde, em princípio, deve sempre  observar  a  
política  pública  e  a  determinação  pelo  gestor  do  
Sistema  Único  de Saúde  –  SUS,  inexistindo  o  
direito subjetivo à escolha da instituição e do médico 
pelo paciente.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 95 

A alteração de dosagem, posologia, quantidade ou 
forma de apresentação de medicamento,  produto  ou  
insumo  em  relação  ao  postulado  na  inicial  não  
implica ampliação dos limites objetivos da lide, 
aplicando-se a regra da fungibilidade. 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

7) Deferência e contenção  

● Cogitar sobre as políticas públicas e 
consequencialismo

● Deferência à MBE (Conitec, Anvisa)
● Contenção da atuação judicial diante de 

elementos ainda não conhecidos
● Atuação dos órgãos de controle em casos 

de desídia ou ilegalidade do Executivo



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 25  

É  abusiva  a  negativa  de  cobertura  de  
procedimentos  cirúrgicos  de  alta  complexidade 
relacionados à doença e lesão preexistente, quando o 
usuário não tinha conhecimento ou não foi submetido 
a prévio exame médico ou perícia, salvo comprovada 
má-fé (Súmula 609/STJ). 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 28  

Nas decisões para o fornecimento de órteses, 
próteses e materiais especiais – OPME, o juiz  deve  
exigir  a  descrição  técnica  e  não  a  marca  
específica  e/ou  o  fornecedor,  em consonância  com  
normas  do  SUS,  da  ANS,  bem  como  a  Resolução  
n.  1956/2010  do CFM.  



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 79 

Descabe  o  pagamento  de  honorários  médicos  em  
cirurgias  e  procedimentos  realizados no âmbito privado, 
se os profissionais envolvidos integram o quadro do 
Sistema Único de  Saúde  –  SUS  e  se  a  cirurgia  ou  
procedimento  foi  pago  com  recurso  público  e realizada 
dentro da carga horária do profissional.

ENUNCIADO Nº 80 

Configura-se conflito de interesse a situação em que o 
médico pertencente ao quadro de servidores  públicos  
atende  paciente  pelo  Sistema  Único  da  Saúde  -  SUS  e  
prescreve tratamento  realizado  exclusivamente  pelo  
prescritor  ou  sócio  na  rede  particular  de saúde, não 
observando os protocolos e as listas do Sistema Único de 
Saúde – SUS 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 81 

Caso o magistrado vislumbre a existência de 
considerável número de demandas individuais acerca 
de uma mesma matéria relativa ao direito de acesso à 
saúde pública, capaz  de  demonstrar  uma ineficiência 
 específica  de  atendimento,  comunicará  o  fato ao 
gestor  e  aos  conselhos  de  saúde  para  adoção  de 
providências,  bem  como  a  Defensoria Pública, o 
Ministério Público e os Comitês Executivos Estaduais/
Distrital de Saúde. 



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 84 

Na  fixação  de  prazo  para  o  cumprimento  das  
determinações  judiciais  concessivas, deverá  a  autoridade 
 judicial  atentar  para  as  dificuldades  inerentes  à  
aquisição  dos medicamentos  ou  produtos  pelo  Poder  
Público  e  Agentes  da  Saúde  Suplementar,  bem como a 
origem ou procedência dos insumos.

ENUNCIADO Nº 86 

As  multas  fixadas  por  descumprimento  de  
determinações  judiciais  (astreintes)  devem  levar  em  
consideração  as  dificuldades  inerentes  à  aquisição  dos  
medicamentos  ou  produtos pelo Poder Público ou por 
Agentes de Saúde Suplementar, bem como guardar  
proporcionalidade com o valor da prestação pretendida.



PONTOS PROCESSUAIS COMUNS

ENUNCIADO Nº 103 

Havendo recomendação da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela 
não incorporação de tecnologia, a determinação 
judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e 
a evidência científica que afaste a conclusão do órgão 
técnico, em razão da condição do paciente.



Núcleo de Apoio Técnico
do Judiciário - NATJUS

Tem por finalidade assessorar os magistrados 
emitindo pareceres técnicos/científicos nas 
consultas formuladas pelos membros do 
Poder Judiciário nos procedimentos relativos 
à saúde.



ATRIBUIÇÕES

- Restringe-se ao exame da documentação 
apresentada juntamente à consulta;

- Não realiza perícia (exame mais detalhado e 
definitivo do caso descrito nos autos);

- Não realiza interpretação jurídica da situação 
descrita nos autos, ou a manifestação sobre 
procedência ou improcedência do pedido;



ATRIBUIÇÕES

- Os pareceres técnicos não possuem poder 
decisório ou normativo vinculante sobre as 
questões da judicialização consultada (lida 
com fatos);

- Os pareceres possuem caráter 
exclusivamente consultivo para auxiliar os 
magistrados, os quais se valem da livre 
convencimento motivado, limitando-se a 
indicar normas pertinentes ao caso proposto 
e a examinar à luz da Saúde Baseada em 
Evidência.



COMPOSIÇÃO

Profissionais médicos e farmacêuticos 
conforme publicizado no sítio do Tribunal de 
Justiça de Goiás, incluindo vínculos: 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/nucleo-da-
judicializacao-da-saude/composicao



IMPORTÂNCIA DO (E)NATJUS

- Urgência ou emergência médica

- Previsão ou não no SUS

- Existência de substitutivo terapêutico pelo SUS

- Existência de protocolo clínico no âmbito do 
SUS

- Registro na ANVISA

- Manifestação da CONITEC

- Experimental ou off label

- Apresentar avaliação econômica comparativa 
dos benefícios e dos custos em relação às 
tecnologias já incorporadas

 



FLUXO NATJUS
(PORTARIA N. 1/21)

Art. 5° - Horário de expediente do TJGO, plantões e recesso.

DURANTE EXPEDIENTE → as consultas ao NATJUS devem 
ser feitas pelo sistema Projudi no Passo 2 > Pendências a 
Gerar > Tipo de Pendência, selecionando então “Pedido 
NATJUS”.

URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA → Resposta em 24h, naõ 
sendo, em até 24h informar ao juiz que será atendido em até 
5 dias.

 



FLUXO NATJUS
(PORTARIA N. 1/21)

DURANTE PLANTÃO/RECESSO → atuará no horário das 9  horas 
às 17 horas, e as consultas deverão gerar  pendência, competindo 
também ao servidor plantonista da unidade encaminhá-las 
exclusivamente a partir do e-mail plantaonatjus@tjgo.jus.br para o 
e-mail exclusivo para plantão e recesso plantaosaude@tjgo.jus.br, 
anexando cópia integral do processo judicial, e as respostas serão 
devolvidas desse mesmo e-mail para a origem, também em 
formato pdf, a fim serem juntadas aos autos pelo servidor 
plantonista consulente.

Não sendo o caso de urgência ou emergência médica nos termos 
da Resolução CFM n° 1.451/1995, o NATJUS deverá informar o fato 
no mesmo dia, inserindo a consulta no regime ordinário de 
atendimento com resposta em até 5 (cinco) dias, salvo justificativa 
individualizada.

 



FLUXO NATJUS
(PORTARIA N. 1/21)

Na regulação da lista de consultas o NATJUS deverá 
observar as prioridades médicas e legais.

Todos os envolvidos devem zelar pelo sigilo dos 
dados dos pacientes e pela correta classificação do 
nível de sigilo no sistema Projudi, garantindo a 
proteção dos dados dos interessados.

 



CONTATOS NATJUS

TELEFONE: 62 3216-4160 / 4161

E-MAIL: camsaudejudiciario@tjgo.jus.br

PLANTÃO

plantaonatjus@tjgo.jus.br → plantaosaude@tjgo.jus.br

TELEFONES: 62-9-9292-9291 / 62-9-9106-0566

Edu Perez → 62 98215-7772 / epoliveira@tjgo.jus.br

 



Instagram - Twitter
@eduperez80

Site:
www.mementomori.blog.br
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