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MPF entra com ação para que pacientes de doenças raras recebam remédio 

Procuradora Luciana Loureiro pede a instauração de um processo administrativa contra a empresa Global 
Gestão de Saúde 

O Ministério Público Federal no Distrito Federal ingressou com uma ação civil pública 

para garantir o fornecimento de medicamentos usados por 152 pacientes portadores de 

doenças mucopolissacaridose I, doença de Fabry e doença de Pompe que há meses estão sem 

tratamento. Na ação, a procuradora da República Luciana Loureiro pede que, em caráter 

liminar, o Ministério da Saúde rescinda o contrato assinado há cinco meses com  Global 

Gestão de Saúde para o fornecimento dos medicamentos Aldurazyme, Fabrazyme e Myozyme.  

 

Um dos medicamentos destinados a pacientes portadores de doenças raras é o Aldurazyme 

 

Além da rescisão, a procuradora pede a instauração de um processo administrativo contra a 

empresa, a recuperação dos R$ 19 milhões que foram pagos de forma antecipada e a 

contratação da segunda colocada na licitação, a empresa Sanofi.  

Na ação civil pública, a procuradora afirma que o Ministério da Saúde tem praticado atos 

administrativos que podem configurar advocacia administrativa em favor da Global "por razões 

até o momento inexplicáveis à luz do interesse público".  Em seu texto, Loureiro afirma: "Não 

há como não classificar de ilegal e temerária tal conduta da administração pública que, com a 

prática, obviamente beneficiou indevidamente a empresa Global Gestão em Saúde, sem haver 

obtido qualquer contrapartida, desconto ou economia em  troca do risco suportado".  

A licitação foi aberta há cinco meses para atender decisões judiciais que obrigavam a União a 

fornecer os remédios aos pacientes. A Global foi a vencedora do processo, por apresentar o 

menor preço. Antecipadamente, ela recebeu o valor do contrato, de R$ 19 milhões. A 

empresa, no entanto, não é reconhecida pela fabricante dos medicamentos, a farmacêutica 

Sanofi. Sem essa condição, a distribuidora está impedida de receber autorização da Agência 

Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) para importar o produto. Sem tal documento, não 

há como a empresa providenciar o medicamento que há tempos é esperado pelos pacientes.  

O impasse levou o Ministério da Saúde a acusar a Anvisa de ser intransigente e dificultar a 

chegada dos medicamentos no País e que a escolha da distribuidora Global representava não 

apenas uma compra mais econômica como a ruptura contra o monopólio da distribuição do 

medicamento. A diferença de preço entre a primeira e a segunda colocada é de 0,5%.  

A Anvisa, por sua vez, tem afirmado que a exigência faz parte das normas e que visam, antes 

de tudo, garantir que medicamentos usados no País sejam legítimos, de qualidade, segurança 

e eficácia comprovados.   
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Na ação, a procuradora afirma estar claro que a empresa ganhadora da licitação não dispõe 

dos frascos de medicamentos (produzidos exclusivamente pela Sanofi) e que ela não tem 

condições de importá-los. Loureiro classifica ainda como "absolutamente inoportuna, 

irrazoável e antirrepublicana" a postura do ministro da Saúde, Ricardo Barros.  

"O ministro vem declarando à imprensa que as exigências regulatórias da Anvisa são 

excessivas e comprometem a concorrência no mercado de medicamentos, sugerindo aos 

pacientes que estão sem receber os lotes de Aldurazyme, Fabrazyme e Myozyme que 

simplesmente processem a Agência", disse.  

A ação civil pública é mais um reflexo da batalha judicial deflagrada no fim do ano passado, 

depois da licitação pra compra de medicamentos para doenças raras. A Global também 

ingressou com uma ação na Justiça e obteve uma liminar que tal exigência representaria uma 

afronta à lei de licitação. Nessa ação, a Anvisa já avisou que vai recorrer.   

Além de Aldurazyme, Fabrazyme e Myozyme, é alvo de questionamento a compra do Soliris, 

usado no tratamento de pessoas com hemoglobinúria paroxística noturna (HPN). A compra do 

medicamento foi feita numa licitação separada, também para atender pacientes que ganharam 

na Justiça o direito de receber o tratamento. O questionamento é o mesmo. A vencedora da 

licitação, a Tuttopharma LLC, também não é a distribuidora reconhecida pela fabricante do 

medicamento, a Alexion.   

O Ministério da Saúde afirmou não poder suspender a compra, porque já existe uma liminar 

autorizando a importação do medicamento. Em nota, a pasta afirma aguardar o cumprimento 

da determinação judicial pela Anvisa. O ministério diz ainda aguardar a solução judicial da 

disputa para que possa finalizar o processo de compra.  

O Estado também procurou, sem sucesso, contato com a Global e a Tuttopharma. 

Fonte: Estadão 

Voltar 

Cade aprova a venda da Cremer para a CM Hospitalar 

O superintendente geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, 

sem restrições, a venda da Cremer para a distribuidora de medicamentos e produtos de saúde 

CM Hospitalar, do grupo Mafra, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira (19). 

No dia 27 de novembro de 2017, a Cremer anunciou que o fundo de investimento em 

participações Tambaqui vendeu sua participação de 91,09% para a CM Hospitalar por R$ 

499,173 milhões, ou R$ 17,58 por ação. A CM faz parte do grupo Mafra e tem como acionistas 

os empresários Carlos Mafra e  Cleber Ribeiro, com 63% de participação, e a DNA Capital, 

empresa de investimentos da família Bueno, fundadora da Amil, com os 37% remanescentes. 

Segundo o fato relevante divulgado hoje, a decisão, porém, ainda está sujeita a recursos por 

15 dias e o fechamento da venda depende do cumprimento das demais condições 

estabelecidas no contrato, como a obtenção de consentimentos dos credores e determinadas 

contrapartes em contratos relevantes. “O Tambaqui FIP e a CM Hospitalar não esperam que as 

condições acordadas sejam impeditivas para o fechamento, podendo ser cumpridas”, 

informaram, no fato relevante. 

Após a conclusão da operação, a CM Hospitalar submeterá à CVM o pedido de uma oferta 

pública obrigatória para a aquisição das ações (OPA) em até 30 dias e cancelamento do 

registro de companhia aberta. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Laboratórios saem em defesa da Anvisa contra ministério 

A indústria farmacêutica nacional e estrangeira com presença no Brasil decidiu se manifestar 

publicamente a favor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no caso da 

importação de medicamentos para doenças raras. O Ministério da Saúde tem defendido a 

compra pública de tratamentos para essas enfermidades com a dispensa de um documento 

considerado essencial para garantir que o produto é autêntico, sob o argumento da redução de 

custos. 

O Valor informou, na quinta-feira, que Anvisa e Saúde estão travando uma guerra em torno 

desse tema. Em nota conjunta distribuída no início desta manhã, a indústria, representada por 

quatro associações, informa que "estranha a atitude de autoridades que, inadvertidamente, 

atuam para destruir o consistente arcabouço regulatório sanitário instituído no país". 

No documento, as farmacêuticas reconhecem que tanto as regras quanto o trabalho do órgão 

regulador "não são perfeitos, nem a relação entre o setor regulado e o órgão regulador é 

isenta de divergências e polêmicas eventuais". "Mas a seriedade e a capacitação técnica da 

agência são inegáveis", destacam. 

As farmacêuticas decidiram por um posicionamento público a favor da agência, representadas 

pela Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa e de Capital (Grupo 

FarmaBrasil), Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Associação 

Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos) e Sindicato da Indústria 

de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). Dizem que não se trata de 

"mera questão comercial e burocrática, como se pretende fazer crer". Ao ignorar regras 

sanitárias, alegam, a saúde da população é colocada em risco. 

Enquanto o impasse não é resolvido, pacientes morrem antes de receber os medicamentos. Na 

Paraíba, Jucilene Sousa, de São João do Rio do Peixe e portadora de mucopolissacaridoses 

(MPS), morreu aos 18 anos em dezembro do ano passado, após quase três meses sem ter o 

remédio prescrito para que ela tomasse cinco vezes por semana. Sua irmã, Janaíra, diz que 

ela vinha melhorando durante o ano em que esteve em tratamento. 

"Custava R$ 1.530 cada ampola, e ela precisava de cinco por semana", diz Janaíra, que vive 

com a família da renda do pai, que trabalha como pedreiro. "A última fez que ela tomou o 

remédio foi dia 10 de outubro, não recebeu mais. Mandaram a gente aguardar. Dois meses 

depois ela piorou de vez. Teve uma crise convulsiva e não voltou mais", diz a irmã, que teme 

que a história se repita com o irmão caçula, de 14 anos, que também sofre de MDS e está 

sem o medicamento há quatro semanas. "Ele sempre pergunta o que vai acontecer com ele se 

a medicação não chegar. Eu respondo que o remédio vai chegar e não vai acontecer nada", 

diz. 

O ministro Ricardo Barros, que em abril deixa a pasta para tentar se reeleger deputado 

federal, disse ao Valor que não dá para afirmar que os pacientes como Jucilene, por exemplo, 

morreram por ficar mais de dois meses sem a medicação diária. "As pessoas morrem tomando 

o medicamento ou não tomando o medicamento", disse. 

Questionado sobre o que a pasta tem a dizer a quem espera o remédio, Barros orientou que 

aguardem o tempo da Justiça, já que o ministério quer entregar os medicamentos, mas não 

prevê nenhuma ação para acelerar o processo. "Nós vamos aguardar. São oito processos que 

estão judicializados, pode cada um cair na mão de um juiz e cada um ter um caminho 

diferente". E se as famílias ficarem sem o medicamento por meses? "Isso é um problema da 

Justiça", afirmou o ministro, que recomenda que os próprios pacientes pressionem o 

Judiciário. 

"O que a Anvisa quer é exigir para as dispensas de licitação os documentos que são exigidos 

para a licitação", diz o ministro, sobre o que define como "excesso de zelo". Barros minimizou 

o risco de que, sem o documento, os medicamentos sejam falsificados. "Vamos fazer os testes 

nos medicamentos que chegarem. Se a pessoa trouxer o medicamento falsificado ela vai 

responder por isso." 
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O senador Romário Faria (PSB-RJ) diz que 12 pessoas com doenças raras teriam morrido 

recentemente em função do atraso na importação dos medicamentos. Na visão do senador, o 

problema é antigo e não existe justificativa para que o Ministério da Saúde, a Anvisa, 

fabricantes e distribuidores de medicamentos "não sentem todos na mesma mesa e se 

entendam". "Cada ministro que entra, começa tudo do zero. E alguns, como o ministro atual, 

parece que estão mais preocupados em se eleger do que em resolver os problemas da saúde", 

criticou, por e-mail. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Biomm: Anvisa indefere pedido de registro de medicamentos de insulina 

A farmacêutica Biomm informou nesta segunda-feira (19) que a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) indeferiu o pedido da companhia de registro dos produtos “Insulina Humana 

Recombinante NPH e R”.  

A empresa diz que a decisão é passível de recursos e tomará as providências adequadas para 

a obtenção dos registros.  

Em junho do ano passado, a Biomm assinou um acordo para distribuição e comercialização de 

insulina humana inalável em pó com a americana MannKind Corporation e ficou responsável 

pelo processo de registro do medicamento, sob a marca Afrezza, na Anvisa e pelo registro de 

preço junto à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED).  

Fonte: Valor 

Voltar 

Governo autoriza reajuste médio de 2,43% para medicamentos em 2018 

O reajuste médio ponderado autorizado pelo governo federal para os preços de medicamentos 

em 2018 é de 2,43%, segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado 

de São Paulo (Sindusfarma). 

Conforme a entidade, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) abriu seu 

sistema de comercialização na manhã desta terça-feira (20) confirmando os índices esperados 

pelos laboratórios para este ano. 

Os índices autorizados são de 2,09%, 2,47% e 2,84%, conforme a concorrência de mercado 

do produto resultando em média ponderada de 2,43%. A Associação da Indústria 

Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) divulgou há cerca de dez dias os cálculos do setor para 

o reajuste anual. 

Conforme o Sindusfarma, a resolução da CMED que formaliza os índices ainda não foi 

publicada no "Diário Oficial". Mas eles já aparecem no sistema online do órgão no qual as 

farmacêuticas cadastram os preços máximos de seus produtos, com reajuste, que poderão 

praticar a partir do dia 31. 

Esse é o segundo ano em que os aumentos autorizados pelo governo são baixos, diz o 

Sindusfarma. No ano passado, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou variação de 0,12% 

no item “medicamentos em geral” do Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-

3i). “A indústria farmacêutica tem conseguido segurar seus preços, apesar do expressivo 

aumento dos custos de produção nos últimos anos e a tendência deve se repetir em 2018”, 

afirma em nota o presidente-executivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini. 

Além da inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) entre março de 

2017 e fevereiro de 2018, a fórmula de cálculo oficial leva em conta a produtividade da 

indústria farmacêutica, concorrência, câmbio e energia elétrica. Cerca de 19 mil apresentações 

estão sujeitas ao reajuste. 

Fonte: Valor 

Voltar 
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Liminar para Global Saúde 

O juiz substituto da 21ª Vara Federal em Brasília, Ronaldo Spanholo, concedeu liminar 

dispensando temporariamente a Global Gestão em Saúde de apresentar a declaração de 

detentor de registro (DDR), exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

informou a Agência Brasil. A Global venceu uma concorrência do Ministério da Saúde para 

fornecer três medicamentos de alto custo para tratamento de doenças raras no Sistema Único 

de Saúde (SUS), mesmo sem ter o documento exigido pela Anvisa. 

Fonte: Valor 

Voltar 

Justiça Federal do DF autoriza importação imediata de medicamentos de alto 
custo destinados ao tratamento de doenças raras 

Tendo em vista a “desesperadora situação” que atinge milhares de brasileiros com doenças 

raras e que, mesmo amparados por sentenças judiciais, não estão recebendo do Sistema 

Único de Saúde (SUS) os medicamentos especiais que garantem a qualidade de suas vidas, o 

juiz federal Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

determinou, liminarmente, em decisão, a importação imediata dos fármacos Febrazyme, 

Myozyme e Aldurazyme destinados ao tratamento de doenças raras. O magistrado condiciona 

a importação dos medicamentos a uma série de medidas de segurança que a União terá que 

cumprir. 

Segundo o juiz, a gravidade social e a dimensão tomada pelo problema do fornecimento dos 

medicamentos recomendam que o enfrentamento de tal circunstância ocorra de maneira ágil e 

uniforme, “até mesmo como forma de se evitar a quebra do princípio da isonomia entre os 

milhares de brasileiros que se encontram exatamente na mesma situação fática e processual”. 

O magistrado esclareceu que tais medicamentos, conhecidos como “medicamentos órfãos”, 

não se encontram na denominada “Lista do SUS” e que, na maioria dos casos, também não 

têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Por essa razão, a aquisição 

de tais fármacos não se realiza pelas regras de concorrência definidas na lei de licitações, mas 

por meio de compras internacionais diretas, sob um procedimento administrativo simplificado, 

restrito a meras cotações de preços”. 

Ainda segundo o juiz federal, mesmo nas condições citadas, a União não tem conseguido 

efetivar tais importações, pois a Anvisa não vem concedendo autorizações especiais de 

importação exigidas para o ingresso daqueles medicamentos em solo nacional. Outro 

problema é o grande número de ordens judiciais que têm provocado a quebra da ordem 

cronológica e da isonomia entre os pacientes. 

“Para dar vazão às decisões judiciais, os gestores do SUS são obrigados a retardar ou mesmo 

a ignorar a ordem de chegada dos pedidos, bem como o aumento dos preços para o 

cumprimento das decisões liminares, precisando lançar mão de mecanismos não 

convencionais, uma vez que tais medicamentos não se encontram em estoque”, elucida o 

magistrado. 

Para contornar essa situação, o magistrado determinou que a Anvisa dispense a exigência de 

declaração de pessoa jurídica detentora da regularização nas importações dos medicamentos 

Febrazyme, Myozime e Aldurazyme a serem feitas pela empresa Global Gestão em Saúde S/A 

para atender às necessidades urgentes do SUS e que tenham lastro procedimentos em 

compras internacionais deflagrados pelo Ministério da Saúde até o último mês de janeiro. 

O juiz federal ainda atribuiu à União a responsabilidade civil pelo efeito indesejado que o uso 

dos fármacos importados, sob essa condição excepcional, possa eventualmente provocar, na 

mesma extensão que seria atribuída tal responsabilidade à empresa detentora da declaração 

de exclusividade ora dispensada. 

Por precaução, o titular da Vara também determinou que o Ministério da Saúde, antes de 

efetivar a distribuição/entrega de tais fármacos, obtenha, por amostragem, em cada lote, 
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laudo técnico (a ser elaborado por laboratório especializado) atestando que os medicamentos 

a serem entregues à população correspondem ao produto adquirido e atendem aos mesmos 

padrões de qualidade (isto é, que não são falsificados, adulterados, vencidos e/ou com suas 

condições físicas alteradas por problemas de conservação, transporte etc.). 

O juiz federal determinou, por fim, que a União exija da empresa fornecedora documentação 

hábil “comprovando toda a cadeia dominial do fármaco desde a indústria, cujos dados deverão 

ser conferidos por servidor do setor de compras do Ministério da Saúde”. 

A decisão tem eficácia em todo o território nacional e dela cabe recurso ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1). 

Processo nº: 1005334-85.23018.4.01.3400/DF 

Fonte: TRF-1 

Voltar 

Natulab prevê primeira receita de R$ 1 bi em 2018 

Controlada pelo Pátria Investimentos, a Natulab, líder no mercado brasileiro de medicamentos 

fitoterápicos, deve alcançar R$ 1 bilhão em vendas neste ano, uma alta de quase 20%. Depois 

de praticamente dobrar de tamanho em dois anos, a farmacêutica se prepara para novo salto 

nas receitas: em 2021, espera faturar R$ 1,6 bilhão, frente aos R$ 845 milhões do ano 

passado. 

O crescimento anual acelerado, de 26,8% em unidades vendidas nos últimos cinco anos, se 

refletiu no avanço do laboratório no ranking farmacêutico nacional. Com base em dados da 

IQVIA, novo nome da consultoria QuintilesIMS, a Natulab subiu mais de 40 posições nesse 

período e hoje é a 16ª maior do país, considerando-se o mercado total. No segmento de 

medicamentos isentos de prescrição (OTC, na sigla em inglês), ela ocupa a 5ª posição. 

Ajustes na estratégia comercial e entrada em novos mercado, tanto em termos de geografia 

quanto de pontos de venda, ajudam a explicar o forte crescimento desde que o Pátria 

comprou o controle do laboratório, em 2013. "Crescemos em novas regiões, montamos um 

time específico para as vendas nas redes de varejo e investimos em marketing e contratação 

de pessoas", disse ao Valor o presidente da Natulab, Wilson Borges. 

Ao todo, os investimentos na reorganização do negócio chegaram a R$ 40 milhões, cobertos 

por injeção de capital dos acionistas. A maior parte dos desembolsos, lembrou o executivo, 

ocorreram no auge da crise econômica, mas foram fundamentais para que o plano de 

crescimento se concretizasse. 

Uma das alternativas em estudo para expansão da capacidade de produção é comprar um 

ativo existente 

Ao mesmo tempo em que ampliou presença nas grandes redes de farmácias, a empresa 

reduziu pela metade o tempo de entrega de pedidos - um dos principais gargalos da operação 

- e mudou a forma de trabalhar seu portfólio. Antes, os esforços estavam concentrados na 

promoção e venda de oito produtos. Hoje, 45 fazem 80% do negócio. Os pedidos, por sua vez, 

levavam até 50 dias para serem entregues. Esse prazo já caiu a 22 ou 23 dias e a meta é 

reduzir ainda mais o tempo de entrega, para 17 ou 18 dias ainda em 2018. 

Dona das marcas Seakalm (Passiflora incarnata), Buscoplex (para tratamento de cólicas) e 

Hidralyte (que previne a desidratação), a Natulab nasceu em 2000 em Santo Antônio de Jesus, 

no Recôncavo baiano, onde mantém sua fábrica.  

Também por isso, os negócios estavam muito concentrados nas regiões Norte e Nordeste e o 

laboratório não tinha reconhecimento nacional. Hoje, esses dois mercados ainda têm 

participação relevante, de cerca de 70% das vendas, mas outros Estados já representam 30% 

do total. 
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Por enquanto, explicou Borges, investimentos na melhoria de equipamentos e processos têm 

garantido capacidade instalada para dar conta do crescimento acelerado. "Em algumas linhas, 

já não temos ociosidade", afirmou. Com a retomada econômica, a expectativa é que o 

mercado farmacêutico volte a exibir dois dígitos de expansão e a operação precisa estar 

preparada para atender à demanda. 

Neste momento, a Natulab está investindo R$ 10 milhões em uma nova fábrica de alimentos 

(que incluem vitaminas e ômega 3, por exemplo), que vai substituir uma unidade de produção 

menor e mais antiga que funciona em Santo Antônio de Jesus. O início de operação está 

previsto para o quarto trimestre. 

Uma das alternativas em estudo para expansão de capacidade é comprar um ativo existente. 

"Uma aquisição poderia resolver isso", disse Borges. Conforme o executivo, há alguns alvos 

em vista, uma vez que a farmacêutica analisa oportunidades há algum tempo. Mas não é 

possível garantir prazo para fechamento da operação. Enquanto isso, o comando da empresa 

está focado em consolidar a marca Natulab em todo o país como uma farmacêutica de 

qualidade.  

Fonte: Valor 

Voltar 

Remédios espanhóis 

O laboratório farmacêutico Exeltis, do grupo espanhol Insud Pharma, planeja adquirir uma 

fábrica para iniciar a produção de seus medicamentos pediátricos e para mulheres no Brasil. 

“Já temos uma área de logística em Goiás, mas buscamos comprar uma planta para viabilizar 

a produção no país”, afirma o presidente, Gilberto Ugalde, sem revelar com quais empresas 

negocia. 

A empresa prevê aportar R$ 56 milhões em sua operação brasileira neste ano. 

A maior parte do montante será aplicada na expansão da infraestrutura no país e na 

realização de cursos para profissionais da área da saúde. 

A companhia, que cresceu 29% em faturamento em 2017 e prevê crescer 80% em 2018, 

comercializa principalmente suplementos para gestantes e crianças e contraceptivos. 

No ano passado, a Exeltis adquiriu a patente da medicação Gynotran, usado no tratamento da 

candidíase, da Bayer. O valor da transação não foi revelado. 

Insud Pharma - Raio-x 

6.000 - é o número de funcionários do grupo no mundo 

140 - são os empregados da companhia no Brasil 

40 - são os países em que o laboratório opera 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

STJ suspende ações sobre dever de planos fornecerem remédio importado 

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça vai definir se os planos de saúde são obrigados a 

fornecer medicamentos importados não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). O tema teve repercussão geral reconhecida, suspendendo o andamento de todos os 

processos pendentes sobre o tema no país, exceto concessões de tutelas provisórias de 

urgência. 

Dois recursos serão julgados como representativos da controvérsia (REsp 1.726.563 e 

1.712.163), sugeridos pelo ministro Moura Ribeiro. A suspensão vale até o julgamento dos 

casos e a definição da tese pela 2ª Seção. 



 
 

 

FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO 
fra@gcnlaw.com.br | 55 11 2171-1303 

 

DOCS - 2659443v_1  

Um dos processos envolve uma mulher de São Paulo que cobrava remédio para tratar câncer 

de pâncreas metastático para peritônio. O juízo de primeiro grau reconheceu o dever de 

cobertura, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. A corte paulista ainda fixou 

indenização de R$ 15 mil por danos morais, por entender que negar procedimento a uma 

pessoa doente ultrapassa o simples desgosto. 

A operadora ré alega que não tem obrigação de fornecer produtos sem registro do órgão 

regulador, inclusive porque a prática poderia levar a sanções penais. 

O STJ já tem jurisprudência reconhecendo que operadoras não são obrigadas a fornecer 

medicamentos importados sem registro na Anvisa, mas mesmo assim o tribunal recebe grande 

número de recursos contra decisões de segunda instância que adotam entendimento 

divergente. 

De acordo com Moura Ribeiro, o julgamento “pode evitar decisões divergentes nas instâncias 

de origem e o envio desnecessário de recursos especiais e agravos a esta corte superior”. 

A ministra Nancy Andrighi ficou vencida ao sugerir que a suspensão dos andamentos 

processuais atingisse apenas recursos especiais e agravos em recurso especial nas cortes de 

origem. Segundo ela, isso seria importante para “resguardar as partes de uma eventual 

demora no julgamento de mérito do presente recurso”. Com informações da Assessoria de 

Imprensa do STJ. 

REsp 1.726.563 e 1.712.163 

Fonte: Conjur 

Voltar 

 


