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CASO ÚNICO 

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. Modula-se 

os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam 

exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da 

data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. EDcl no REsp 1.657.156-

RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

12/09/2018, DJe 21/09/2018 (Tema 106). 

 

3 QUESTÕES PROCESSUAIS 

Efeito vinculante das decisões em ED 

Modulação dos efeitos 

Modulação de ofício 

 

EFEITO VINCULANTE DOS ED 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 
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Destaca-se, consoante a doutrina e a jurisprudência pátria que, a decisão que julga os 

embargos declaratórios possui o chamado efeito integrativo, ou seja, serve integrar a 

decisão anteriormente proferida. Some-se a isso, que a decisão que julga os embargos 

possui a mesma natureza da decisão embargada. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no 

REsp 1563131/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016). 

 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 

a) Os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos 

distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; 

b) Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o 

requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração 

da imprescindibilidade do medicamento.  

Art. 927. § 3
o
 Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de 

casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e 

no da segurança jurídica. 

 

MODULAÇÃO DE OFÍCIO 

1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de 

eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar 

dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o 

exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente 

recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado 

(4/5/2018). 

 

INTEIRO TEOR 

Ficou consignado no acórdão embargado que "os critérios e requisitos estipulados 

somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão 

do presente julgamento". No entanto, tal termo inicial suscita dúvidas, podendo ser 

interpretado de, pelos menos, duas formas: a conclusão julgamento refere-se ao 

julgamento do recurso especial, ou seja, o termo inicial da modulação seria a data da 

assentada que se julgou o repetitivo e fixou-se a sua tese (25/4/2018); ou a conclusão do 

julgamento impõe o esgotamento da instância, isto é, o termo inicial da modulação 

seria quando se julgar o último recurso cabível no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça.  


