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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso trata da Judicialização da Saúde, tendo por 
objetivo compreender a atuação do Poder Judiciário no alcance do direito social à saúde 
mediante demandas individuais para o acesso a medicamentos. Para isso, foi aplicada a 
pesquisa bibliográfica e documental, sendo utilizada a doutrina e jurisprudência. O 
excesso de judicialização da saúde gera importantes impactos financeiros, colocando em 
risco a garantia do mínimo existencial à coletividade e o princípio da equidade. A 
judicialização é um instrumento que deve utilizado pelo cidadão quando a via 
administrativa não é suficiente para se obter o acesso a saúde. A criação de varas 
especializadas e de comitês executivos de saúde vêm contribuindo para a análise mais 
cautelosa das demandas individuais a fim de evitar fraudes, a concessão deliberada de 
medicamentos e enormes déficits orçamentários. A comprovação da doença e sua 
gravidade, o risco de piora ou de vida na falta do medicamento e a impossibilidade de uso 
de substituto disponibilizado pelo SUS são fatores de concessão de antecipação de tutela 
pelo Judiciário, principalmente aos pacientes não hipossuficientes economicamente. Deste 
modo, concluiu-se que a judicialização não fere o princípio da equidade quando 
observados esses fatores. Com isso, também se faz jus à Constituição, ao estabelecer a 
saúde como direito fundamental do cidadão, sem distinção de classe social, cabendo ao 
Estado promovê-la através de políticas públicas eficientes. O diálogo entre o cidadão e o 
município, bem como entre este e o Judiciário são fundamentais para a melhoria da gestão 
em saúde e redução das demandas individuais via judicial, pois permite o melhor uso dos 
recursos para aquisição de medicamentos mais solicitados e a distribuição mais eficiente, 
para os locais onde realmente são necessários considerando as necessidades da 
comunidade. 
 
Palavras-chave: Judicialização da Saúde. Acesso a medicamentos. Excesso. Princípio 
da equidade  
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ABSTRACT 

 

This monography discuss the Judicialization of Health, aiming to understand the 
Judiciary's action in the scope of the social right to health through individual demands 
for access to medicines. For this, it was applied the bibliographical and documentary 
research methodology, being used the doctrine and jurisprudence. The excessive 
judicialization of health generates important financial impacts, putting the guarantee of 
the existential minimum to the community and the principle of equity at risk. The 
judicialization is an instrument that should be used by the citizen when the 
administrative route is not enough to obtain access to health. The creation of specialized 
staffs and executive health committees has contributed to a more cautious analysis of 
individual demands to avoid fraud, deliberated granting of medicines and huge budget 
deficits. The evidence of the disease and its severity, the risk of worsening or life in the 
absence of the medicine and the impossibility of using a substitute available by the SUS 
are factors of concession of anticipation of guardianship by the Judiciary, mainly to the 
economically non-disadvantaged patients. Thus, it was concluded that the judicialization 
does not violate the principle of equity when these factors is observed. At this point, the 
Constitution is also upheld by establishing health as a fundamental right of the citizen, 
without distinction of social class, ending up to the State its promotion through efficient 
public policies. The dialogue between the citizen and the municipality, as well as 
between this one and the Judiciary are fundamental for the improvement of the health 
management and reduction of the individual demands judicially, as it allows the best use 
of resources for acquisition of the more requested medicines and its distribution 
efficiently, to the places where they are really necessary, considering the needs of the 
community. 
 
Keywords: Health Judicialization. Access to medicines. Excess. Principle of equity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre o direito à saúde. A 

Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a saúde como um direito 

social do cidadão através do artigo 6º, além de dever do Estado promovê-la, protegê-la e 

recuperá-la mediante políticas públicas para assegurar o acesso universal aos serviços, 

incluindo o Sistema Único de Saúde (SUS) conforme os artigos 196º a 200º (BRASIL, 

1988).  

A Lei Orgânica da Saúde de nº. 8.080/1990 também regulamenta o sistema 

público de saúde e atribui ao SUS a competência para executar as ações de assistência 

integral e farmacêutica (BRASIL, 1990a). Com isso, é conferida ao cidadão a 

possibilidade de exigir o cumprimento desse dever do Estado recorrendo ao Poder 

Judiciário individualmente. 

Para melhor direcionamento da temática, tem-se por objeto de estudo a 

Judicialização da Saúde no Brasil. Esse objeto se destaca por sua contemporaneidade, já 

que não são raros os casos em que o Judiciário é acionado na tentativa de solucionar 

conflitos relacionados ao acesso a medicamentos e, consequentemente, ao direito social 

da saúde ao cidadão. Diversos estudos mostram que a maioria das demandas se voltava 

aos medicamentos para o tratamento de doenças de alta complexidade, como a Aids, 

durante a década de 1990. No entanto, observa-se a ampliação desse rol e as demandas, 

atualmente, englobam medicamentos para as mais variadas indicações, incluindo aqueles 

considerados essenciais ou que fazem parte da assistência farmacêutica básica para o 

tratamento o diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, osteoporose entre outras 

doenças. 

Tendo em vista o objeto supracitado, é questionado se a Judicialização da Saúde 

fere o princípio da equidade ou dificulta o acesso pelo cidadão aos medicamentos 

necessários à manutenção ou recuperação de sua saúde ao atender ou não as demandas 

individuais. O princípio da equidade está contido na Lei Orgânica da Saúde                    

nº 8.080/1990, mais especificamente no inciso IV do artigo ao 7º, quando defende a 

assistência à saúde a todos os cidadãos sem favorecer uns ou desfavorecer outros 

(BRASIL, 1990a), tornando conveniente a investigação acerca dessa problemática.  

Propõe-se demonstrar mediante jurisprudência que a ação do Poder Judiciário 

no âmbito das políticas públicas de saúde resulta no alcance do princípio da equidade, 
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neutralizando a subjetividade ou seu excesso a partir das demandas individuais de 

medicamentos. 

Para responder o problema e confirmar ou refutar a hipótese apresentados, este 

estudo tem por objetivo principal compreender a atuação do Poder Judiciário no alcance 

do direito social à saúde mediante demandas individuais para o acesso a medicamentos.  

A realização da pesquisa se justifica devido ao aumento das demandas judiciais 

por medicamentos. Essas demandas, por sua vez, devem ser analisadas com cautela a 

fim de que o interesse individual não sobreponha o coletivo ou até mesmo o prejudique 

o próprio funcionamento do SUS; além de serem destinados cada vez mais recursos 

orçamentários para cidadãos que facilmente têm o acesso à Justiça, o que, 

consequentemente, significaria a concessão de privilégios aos menos necessitados, 

afastando o princípio da equidade. 

A metodologia aplicada é a pesquisa descritiva, anotando os fenômenos das 

situações reais. O fenômeno, neste caso, é as demandas individuais para o acesso a 

medicamentos via judicial. Quanto aos procedimentos, é adotada a pesquisa 

bibliográfica, sendo utilizados livros, leis, trabalhos acadêmicos e artigos buscados nos 

bancos de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para isso, serão adotados 

os seguintes descritores: assistência farmacêutica; direito à saúde, judicialização da 

saúde; demandas judiciais; decisões judiciais. O período das publicações será de 2001 a 

2016. Também é empregada a pesquisa documental, com a coleta de jurisprudências 

encontradas no site oficial do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais de Justiça 

Estaduais.  

 

  



10 
 

2 A SAÚDE NO BRASIL 

 

2.1 A SAÚDE COMO DIREITO E A CRIAÇÃO DO SUS 

 

Os problemas de controle de enfermidades no país têm seu registro desde os 

primórdios do século XX, quando da existência de entidades filantrópicas, ou seja, 

associações sem fins lucrativos mantidas por órgãos governamentais ou não voltadas 

para a prestação de serviços à população, em especial de baixo poder aquisitivo; 

enquanto a chamada assistência médica familiar se voltava ao atendimento da população 

mais favorecida economicamente (SANTANA; CARMAGNANI, 2001). 

Essas entidades, por sua vez, cujo funcionamento dependia do trabalho 

voluntário, eram tidas como área de isolamento e depósito de enfermos com vistas a 

evitar ou minimizar a contaminação em massa. Contudo, o desenvolvimento econômico 

era insuficiente para promover melhorias no setor da saúde e enfermidades diversas 

assolavam o país, como a dengue e a febre amarela (SANTANA; CARMAGNANI, 

2001). 

A criação de um sistema de saúde pública surgiu somente a partir do ano de 

1920, a partir da iniciativa do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, quando passou a 

adotar o modelo das campanhas sanitárias difundido inicialmente nos Estados Unidos e 

em Cuba com o propósito de erradicar as epidemias das cidades, dos centros urbanos e 

as endemias do campo (VARGAS, 2008). 

Como forma de garantir que a sociedade zelasse por seus próprios cuidados 

sanitários e higiênicos, as campanhas de saúde atuavam de forma coercitiva, isolando e 

obrigando os enfermos a adotarem medidas de higienização, culminando com a Revolta 

da Vacina, episódio marcado por conflitos diante da obrigatoriedade da vacina contra a 

varíola (VARGAS, 2008). 

A década de 1930 foi marcada pela criação do Ministério de Educação e Saúde 

por pressão de militares e intelectuais da área médica. Esforços não foram medidos para 

o controle e a erradicação de doenças quando da criação do Serviço Estadual de Saúde 

Pública (SESP) durante o período da 2ª Guerra Mundial. O órgão conduziu diversas 

campanhas nas regiões mais remotas, como Norte e Nordeste, fixando suas diretrizes na 

promoção de educação sanitária e de assistência médica aos menos favorecidos 

economicamente como método de controle das endemias como, febre amarela, Doença 
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de Chagas, esquistossomose entre outras, principalmente nas áreas rurais (VARGAS, 

2008). 

Ao final da grande guerra, observou-se a influência americana no âmbito da 

saúde. Grandes hospitais passaram a ser construídos para atendimento de uma área 

geográfica específica. Nesse mesmo período, destacou-se o surgimento da medicina de 

grupo ou convênios (empresas privadas) face o descontentamento social com o 

atendimento público (VARGAS, 2008). 

Não muito diferente do período da ditadura (1945-1964), a aceleração da 

economia do país na era conhecida como milagre econômico (1967-1973) resultou mais 

uma vez na acentuação dos desequilíbrios sociais, favorecendo apenas aqueles que 

compunham o setor da administração pública. Para agravar a situação, houve a 

unificação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e dos 

órgãos da administração financeira e do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) 

acabando por propiciar a intensificação do desvio de verbas e a corrupção pela pobre 

fiscalização (MELLO, 2010). 

Com a piora dos indicadores de saúde e intensificação do descontentamento 

social com as políticas públicas centralizadas características do período da ditadura 

militar, houve pressão de vários segmentos como, integrantes de movimentos sociais, 

partidos políticos opositores, profissionais de saúde e sociedade civil para a elaboração e 

adoção de novas políticas de saúde pública e melhoria da gestão, do acesso e dos 

serviços prestados (MELLO, 2010). 

Esses segmentos se organizaram formando um “Movimento Sanitário” em 

meados da década de 1970 sob influência da Reforma Sanitária Italiana em forte crítica 

às privatizações que caracterizavam o modelo econômico do regime militar, deixando de 

lado o setor público (SILVA, 2011). Mais especificamente, os debates para a reforma no 

setor estavam orientados para:  

 

Universalização do acesso à saúde, ou seja, deixando de ser restritiva ao 
trabalhador; 
Saúde como direito social e dever do Estado; 
Reestruturação do sistema através da estratégia do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 
Descentralização do processo decisório, para que as decisões pudessem ser 
tomadas em esfera estadual e municipal; 
Financiamento efetivo, ou seja, que as fontes de financiamento e a quantidade 
de recurso fossem efetivas; 
Democratização do poder local, através de mecanismos de gestão democrática 
como os Conselhos (SILVA, 2009, p.5-6). 
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Tais propostas motivaram a realização da 8ª Conferência Nacional da Saúde em 

1986 que, de fato, culminou com uma verdadeira reforma na gestão da saúde pública, 

passando a um modelo baseado na descentralização, participação e democratização, 

conhecida como Reforma Sanitária. Uma clara expressão da vitória dessa Conferência 

foi o reconhecimento e a garantia constitucional da saúde como direito do cidadão e um 

dever do Estado, mediante emenda popular. Ou seja, tratou-se de primeiro dispositivo 

legal oriundo de um movimento social (SILVA, 2011). 

Com a redemocratização do país dois anos mais tarde, foi necessário rever a 

Carta Maior que regia o país e dar publicidade a uma nova a fim de sacramentar esse 

processo. Nela, ficou clara a adoção de um modelo de gestão descentralizado implicando 

a participação da população e demais órgãos colegiados (estados e municípios) na 

elaboração de metas e tarefas voltadas para a melhoria da saúde coletiva (ROSA; 

LABATE, 2005). 

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil veio consolidar a saúde 

como direito social em seu artigo 6, além de dispor de uma seção destinada a esse 

direito, que compreendeu os artigos 196 a 200. O primeiro artigo da referida seção 

coloca a saúde como: 

 

Art. 196. “[...] 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” (grifos meus) (BRASIL, 1988, p.1). 

 

Outra importante constatação se refere à existência do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que pode ser interpretada como um dos reflexos dessa descentralização e 

delegação de poderes. De acordo com o artigo 198, “as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único 

[...]”. Além disso, a Constituição estabeleceu as competências do SUS através do artigo 

200, entre outras, a de “controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos [....]” conforme o 

inciso I (BRASIL, 1988, p.1). 

O SUS também foi regulamentado pelas Leis nº 8.080 e 8.142, ambas 

promulgadas em 1990, fazendo, inclusive, com que cada município estivesse 

responsável pelas atividades administrativas e fiscalizadoras do dinheiro público 

proveniente das esferas Municipal, Estadual e Federal para a garantia da acessibilidade à 
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saúde e sua promoção para a população independentemente de raça, sexo ou poder 

aquisitivo (BRASIL, 1990a,b). 

Cabe ressaltar ainda a Lei Orgânica da Saúde de nº. 8.080/1990 no que diz 

respeito ao campo de atuação do SUS, mais especificamente a competência para 

executar as ações de assistência integral e farmacêutica conforme o item d do inciso I do 

artigo 6º e de “formulação da política de medicamentos [...] de interesse para a saúde” 

segundo o inciso VI do mesmo artigo (BRASIL, 1990a, p.1).  

A partir daí, torna-se oportuna a descrição de um ato administrativo normativo 

fundamental para o atendimento à redação desse inciso: a Portaria nº 3.916/1998, que 

trata da Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998). 

 

2.2 DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 

 

A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) constituiu um grande 

avanço para a gestão da saúde, de forma mais participativa e menos centralizada, 

minimizando a sobrecarga sobre o Estado, na tentativa de alcançar o controle do uso de 

recursos e a melhoria do atendimento (BRASIL, 2006). 

Tal conquista possibilitou a elaboração de novas estratégias complementares a 

fim de alcançar a excelência da assistência à saúde pública. Um dos exemplos é a 

Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Assim, surgiu a PNM (BRASIL, 1998). 

A PNM, portanto, foi publicada com o intuito de organizar as ações voltadas 

para a promoção da melhoria da assistência à saúde da população, tendo como propósito 

- além da garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos - a promoção do 

seu uso racional e o acesso aos chamados “medicamentos essenciais” pela população. 

Tais medicamentos são os produtos considerados “básicos e indispensáveis para atender 

a maioria dos problemas de saúde da população” (BRASIL, 1998, p.1). Possuem, ainda, 

custo reduzido ou são fornecidos gratuitamente a fim de permitir o acesso à população, 

contudo sem perda da segurança, qualidade e eficácia (BRASIL, 2000).  

Por isso, esses medicamentos estão contidos em uma Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), observando as epidemiologias nos âmbitos 

estaduais e municipais com o apoio dos gestores dessas esferas. Nesse sentido, a 

RENAME também surge como forma de direcionar a produção farmacêutica e orientar o 

desenvolvimento científico e tecnológico para a fabricação de mais medicamentos para 

os fins “essenciais”. Ademais, a relação é atualizada continuamente pelo Ministério da 
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Saúde visando assegurar a produção de medicamentos e o seu acesso para controle e 

tratamento das patologias consideradas comuns ou mais incidentes (BRASIL, 1998, 

2000). 

A RENAME está dividida em duas seções: A e B. A primeira seção (A) 

organiza a lista dos medicamentos essenciais em ordem alfabética enquanto a segunda 

(B) por grupos farmacológicos que atendem às doenças comuns, a citar: analgésicos e 

medicamentos antienxaqueca; antiinflamatórios; antialérgicos; antiinfecciosos; 

medicamentos dermatológicos tópicos, que atuam sobre o sistema cardiovascular, 

digestivo, respiratório. Nessa seção, também estão incluídos os grupos mais específicos 

como, anestésicos; agentes diagnósticos; preparações oftálmicas; soluções para diálise; 

imunoterápicos; medicamentos antigotosos, utilizados no manejo das neoplasias, que 

atuam sobre o Sistema Nervoso Central, hematopoiético, endócrino e reprodutor; 

antídotos para intoxicações exógenas; nutrientes (ex: polivitamínicos) (BRASIL, 2000). 

A última versão foi publicada em 2014 e atualizada em junho de 2015 (BRASIL, 

2015a).  

No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde veio, através da Resolução 

nº 1.048/2004, determinar a primeira Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

(REMUME-RIO) para listagem dos medicamentos padronizados para uso nas redes de 

saúde municipais, inclusive os destinados aos programas de saúde oficiais específicos, 

como hanseníase, HIV/AIDS, saúde mental e da mulher, tuberculose etc.; além de 

saneantes, vacinas e alguns correlatos (RIO DE JANEIRO, 2008).  

No entanto, a REMUME-RIO passou por revisões em 2005 devido à 

descentralização orçamentária e saída de algumas instituições de saúde antes 

administradas pelo município. Para isso, foi publicada a Resolução n.º 1.139/2005 para 

regulamentar o grupo de trabalho para esse fim: o GT-medicamentos. A Resolução ainda 

apresentava um modelo de formulário para que os profissionais de saúde sugerissem ao 

GT os medicamentos a serem incluídos ou excluídos da REMUME, traduzindo seu 

caráter participativo e democrático para a melhoria da saúde da população carioca. O 

resultado final foi a criação da nova REMUME-RIO três anos mais tarde a partir da 

publicação da Resolução n.º 1.364/2008 (RIO DE JANEIRO, 2008).  

A versão mais recente da REMUME-RIO data de 2013, com base na Resolução 

nº 2.177, passando a integrar nessa Relação, “os produtos antissépticos, saneantes, 

insumos utilizados na linha de cuidado do diabetes, os contraceptivos intrauterinos e os 

contraceptivos pelo método de barreira” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.4). 
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Por meio do Decreto nº 5.090 (BRASIL, 2004a), o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro também oferece o Programa Farmácia Popular do Brasil. Além disso, o 

Decreto regulamenta a Lei nº 10.858/2004 que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos, “mediante ressarcimento, visando a 

assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo” 

(BRASIL, 2004b, p.1).  

Para facilitar e ampliar o acesso, foi publicada a Portaria n° 491/2006, levando o 

Programa para as farmácias e as drogarias da rede privada. No ano seguinte, os 

contraceptivos passaram a integrar a lista de medicamentos ofertados pelo Programa. 

Em 2010, foram incluídos o Fosfato de Oseltamivir para o combate à gripe A (H1N1); a 

Insulina Regular para o controle do diabetes; a Sinvastatina para dislipidemia; 

medicamentos para asma, glaucoma, osteoporose, Parkinson, rinite; e fraldas geriátricas 

para incontinência urinária. Outros medicamentos voltados para essas doenças foram 

incorporados com a publicação da Portaria n° 111/2016, permitindo o acesso gratuito 

pelo cidadão através da “Rede Própria” (farmácias populares da rede pública) ou do 

"Aqui Tem Farmácia Popular" (farmácias e drogarias da rede privada), como estabelece 

o artigo 2º (BRASIL, 2016). 

 

2.3 DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL 

 

Para assegurar a distribuição de medicamentos de caráter excepcional, foi 

publicada a Portaria nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e 

execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa Portaria, os medicamentos foram divididos em 

3 grandes grupos conforme o órgão responsável por sua aquisição e tipo de tratamento 

(BRASIL, 2013a).  

Sendo assim, o grupo 1 engloba aqueles adquiridos diretamente pelo Ministério 

da Saúde (1A) ou pelas Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais através dos 

recursos transferidos pelo Ministério da Saúde (1B), segundo o artigo 3º; e são 

direcionados ao tratamento de doenças de maior complexidade; aos casos refratários ou 

que não foram tolerados quando do uso da primeira e/ou segunda linha de tratamento; 

aos medicamentos de alto custo para o CEAF; e incluídos nas ações de desenvolvimento 

produtivo no complexo industrial da saúde, conforme o artigo 5º (BRASIL, 2013a). 
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Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 8º, os medicamentos do grupo 1 

estão contidos no Anexo I da RENAME que vigora até o momento (BRASIL, 2013a). 

Entre outros, estão os fármacos para acne, acromegalia, anemia falciforme e na 

insuficiência renal, artrite reumatóide, asma grave, dislipidemia, doença de Parkinson, 

Alzheimer, Crohn, epilepsia refratária, esquizofrenia refratária, esclerose múltipla, 

fibrose cística, glaucoma, hepatites B e C crônicas, hiperplasia adrenal congênita, 

hipotireoidismo congênito, osteoporose (BRASIL, 2015a). 

Importa salientar o parágrafo 2º do artigo 15 da referida Portaria, ao estabelecer a 

pactuação pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) quanto à responsabilidade pelo 

“financiamento das incorporações de medicamentos, de ampliação de cobertura para 

medicamentos já incorporados e incorporações de novas concentrações e/ou 

apresentações farmacêuticas” (BRASIL, 2013a, p.1). Essas ações visam manter 

equilibradas as contas públicas e garantir a continuidade das ações de cuidado pelo SUS.  

A RENAME de 2017, ainda não oficialmente publicada, está passando por 

revisões. Até o momento, há 8 exclusões de medicamentos por inativação e vencimento 

dos registros sanitários (ex: HIV-AIDS, hepatites B e viral C, fibrose cística); 7 

inclusões de medicamentos (ex: HIV-AIDS, doença de Alzheimer, hepatite C crônica) e 

30 alterações ampliando ou restringindo a indicação de uso e a realocação entre 

componentes da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2017). 

O Rio de Janeiro, por exemplo, possui um Comitê Técnico Operacional (CTO) de 

aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos. Sua criação está 

regulamentada na Resolução da Secretaria Estadual de Saúde (SES) nº 2.471/2004 que 

também estabelece suas atribuições, entre elas: 

 

1 - Elaborar os procedimentos operacionais padronizados, para cada etapa do 
fluxo de aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos; 
2 - Analisar e avaliar os processos de aquisição de medicamentos em 
tramitação; 
3 - Elaborar o cronograma de entrega de medicamentos; 
4 - Elaborar o cronograma de pagamento para os fornecedores de 
medicamentos; 
5 - Elaborar relatório de situação sobre abastecimento de medicamentos no 
prazo de 07 (sete) dias; e 
6 - Apresentar relatório com as medidas adotadas no prazo de 15 (quinze) dias 
(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2004, p.1). 

 

A reunião dos membros do CTO também deve ocorrer a cada semana e ser 

registrada em ata (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2004). 
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Mas para garantir a aquisição dos medicamentos de caráter excepcional (grupo 

1), os estados, inclusive o Rio de Janeiro, contarão com os recursos repassados pelo 

Ministério da Saúde, já que aqueles de menor complexidade (grupo 2) e integrantes do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) indicados como a primeira 

linha de cuidado para o tratamento das doenças caracterizadas no grupo 1 (grupo 3) são 

custeados pelas Secretarias Estaduais e Municipais (BRASIL, 2013a). Logo, espera-se a 

redução dos rombos orçamentários estatais ou municipais com a compra de 

medicamentos de caráter excepcional, e dos gastos decorrentes das demandas judiciais, 

inclusive por medicamentos do CBAF, mediante apoio financeiro do Governo Federal.  

 

2.4 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A Constituição de 1988, através de seu artigo 196, estabelece como dever do 

Estado a criação de políticas públicas voltadas para a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde dos cidadãos. Como resultado, tem-se a criação de uma rede única, 

o SUS conforme o artigo 198 e as Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Ou seja, os 

poderes Legislativo e Executivo caminham juntos em prol da efetivação dos direitos 

sociais, neste caso, o direito à saúde (BRASIL, 1988, 1990a, b).  

No entanto, é preciso ressaltar que as políticas públicas jamais poderiam se 

tornar eficientes sem os recursos financeiros necessários para o enfrentamento da 

questão da falta de acesso aos medicamentos, principalmente entre os usuários do SUS 

economicamente hipossuficientes, e concretização da garantia do direito à saúde pelos 

cidadãos.  

Mas para o doutrinador Germano Schwartz (2001, p.159), o que ocorre é a 

“falta de vontade política, [...] ausência de respeito à Constituição por parte dos Poderes 

Públicos e [...] ausência de compreensão do porquê de existirem Poderes Constituídos 

imbuídos da defesa do interesse público”.  

Eis, portanto, a existência da judicialização do direito à saúde. A definição da 

judicialização foi apresentada pelos doutrinadores Sandra Mara Campos Alves, Maria 

Célia Delduque e Nicolao Dino Neto (2013, p.183), sendo o “alargamento das 

possibilidades de ação junto ao Poder Judiciário [...]”. 

Nesse sentido, cabe destacar o inciso XXXV do artigo 5º da Carta Maior, ao determinar que a 

“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988, p.1). 

Logo, o direito à saúde passa a ser exercido pelo cidadão graças à intervenção do Poder 
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Judiciário. Seu acionamento é visto, por Schwartz (2001), como um meio de transformar 

o status quo do âmbito sanitário para garantir a saúde e, por conseguinte, a dignidade da 

pessoa humana, já que a judicialização pode traduzir a falta de planejamento para a 

correta distribuição dos medicamentos nas redes de saúde pública.  

Conforme Ventura et al. (2010, p.85), a judicialização compreende um 

instrumento de “redução do distanciamento entre direito vigente e o direito vivido”. 

Trata-se de um fenômeno através do qual se reivindica direitos de cidadania defendidos 

pela legislação nacional e internacional, sendo, portanto, considerado um ato legítimo, 

ou seja, socialmente aceito e que expressa o Estado Democrático; e legal, por ir ao encontro 

do Direito Positivo. 

Mas apesar dos esforços para estabelecer o mínimo essencial de recursos 

destinado à saúde, sem prejuízo aos alocados para assegurar os demais direitos 

fundamentais, as políticas públicas podem ter sua eficiência ameaçada devido ao 

aumento excessivo do número de ações judiciais que obrigam a Administração Pública a 

disponibilizar medicamentos (ALVES; DELDUQUE; DINO NETO, 2013).  

Segundo a Professora e Doutora Sônia Fleury (2012), o SUS foi implementado 

sob condições financeiras que não favorecem o acesso igualitário aos serviços com 

qualidade ou capazes de assegurar o mínimo de que os cidadãos precisam. Ainda nas 

palavras da doutrinadora: 

  

Não há dúvidas que a judicialização decorre do aumento da democracia e da 
inclusão social, representados pela positivação dos direitos sociais e pela 
difusão da informação e da consciência cidadã. No entanto, também é fruto 
das debilidades do Legislativo, ao manter a indefinição do arcabouço legal, e 
do Executivo, por atuar na ausência de definição de normas ou parâmetros que 
impeçam as instituições estatais, por serem tão precárias, de se responsabilizar 
pela peregrinação [...] dos usuários em busca da atenção, como expressão do 
contra-direito [...] à saúde (FLEURY, 2012, p.159-60). 

  

Compartilhando de raciocínio semelhante, Schwartz (2001) ressaltou que as 

políticas públicas, quando ausentes ou ineficazes, significam a negação do direito 

fundamental à saúde, entre outros direitos sociais, e o ferimento à Constituição Federal. 

Por esta razão, torna-se de suma importância o papel do Judiciário para o 

restabelecimento da igualdade de acesso a esse direito pelos cidadãos. 

Por outro lado, a advogada e especialista em Direito Tributário e Financeiro, 

Raquel de Andrade Vieira Alves (2010), não interpreta a ausência ou ineficácia das 

políticas públicas como negação de um direito social obrigatoriamente, pois afirmou ser 
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necessário levar em consideração a legislação orçamentária e o princípio da 

razoabilidade para que as decisões dos magistrados não se tornem arbitrárias e produzam 

o excesso de judicialização, abalando o princípio a economicidade, isto é, “o mínimo de 

receita capaz de atender às necessidades sociais almejadas” (ALVES, 2010, p.143). 

Logo, o Judiciário deve, sim, intervir quando o mínimo existencial não é assegurado 

pelas políticas públicas, já que cabe a elas garantir o estritamente necessário, não 

podendo ser passível de redutibilidade.  

Para corroborar, a advogada e doutora em Saúde Pública, Silvia Badim Marques 

(2008), salientou que, ao fazer com que o Estado extrapole o limite orçamentário ou 

cause desequilíbrio nas contas públicas para satisfazer integralmente a demanda 

relacionada à saúde, o Judiciário estaria ferindo a garantia do mínimo existencial. 

Nesses casos, o atendimento da demanda individual pode ser parcial, pois seriam 

consideradas as questões mais emergentes e as soluções para assegurar o mínimo 

necessário ao autor do pleito.  

Nas palavras da doutrinadora: 

 

Será que ao tratarmos de forma ampla toda e qualquer manifestação judicial 
acerca do exercício do direito à saúde como “judicialização”, não corremos o 
risco de generalizar e desqualificar a atuação judicial, pressupondo que o 
Judiciário vem agindo além de seus limites estruturais e interferindo, de forma 
indevida, na atuação de outro poder, no caso o Poder Executivo? (MARQUES, 
2008, p. 68). 

 

Marques (2008, p.66) também comentou que “as políticas públicas, por sua vez, 

encontram-se dispersas em diversos atos normativos, sem uma sistematização clara e, 

muitas vezes, com trâmites que contrastam com as necessidades postas nos autos”. 

Logo, é de uma importância que os gestores se esforcem para a elaboração e 

implementação de políticas públicas de saúde eficientes. Para isso, é essencial a 

avaliação contínua e permanente da organização administrativa dos serviços prestados 

para que os usuários do SUS não fiquem sem a devida assistência médica e 

farmacêutica. Ainda é sugerida a abertura de um canal de comunicação que permita a 

participação popular para que as deficiências sejam conhecidas e sanadas e as demandas 

sociais organizadas em prioridade ou ordem de incidência e, consequentemente, 

atendidas com o mínimo de falhas. 

A maior articulação e o diálogo entre gestores de saúde e o Judiciário também é 

fundamental para evitar o excesso de demandas judiciais individuais e seus impactos 
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negativos sobre o sistema de saúde, comprometendo a garantia do acesso a esse direito 

pela coletividade devido à obrigatoriedade do Executivo em alocar os recursos em favor 

de cidadãos que podem facilmente recorrer à justiça (MARQUES, 2008; MARQUES; 

MELO; SANTOS, 2011). 

Eis, portanto, a relevância do desenvolvimento da Recomendação nº 31/2010, 

inclusive quando determina a seguinte ação:  

 

I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais 
Federais que: [...] b) orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados 
vinculados, que: [...] b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente por meio 
eletrônico, os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência (grifo 
meu) (CNJ, 2010a, p. 3) 

 

Essa recomendação se revela de suma importância, já que a antecipação de tutela 

é um recurso amplamente adotado pelos magistrados nas ações judiciais relacionadas à 

saúde. Em termos legais, a antecipação de tutela é assegurada pela Lei nº 8.952/1994, 

que altera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o 

processo cautelar. O artigo 273 se apresenta com a seguinte redação: 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu (grifo meu) (BRASIL, 1994, p.1). 

 

Ou seja, o juiz poderá obrigar o Estado a atender à demanda individual antes do 

julgamento do mérito, sob a justificativa de que a demora processual poderia agravar o 

problema de saúde do paciente. Por essa razão, as provas a serem elaboradas não são 

dotadas de grandes exigências, fazendo com que as demandas sejam facilmente 

aprovadas pelo Judiciário e a tutela antecipada concedida ao requerente. 

Embora possa “ser revogada ou modificada a qualquer tempo”, conforme o 

parágrafo 4º do artigo 273 (BRASIL, 1994, p.1), pouco provavelmente a medida será 

revertida, já que a antecipação implica o usufruto dos benefícios/direitos concedidos (ex: 

medicamentos, internação, prótese etc.) imediatamente por parte do requerente 

(MARQUES; MELO; SANTOS, 2011).  

Segundo a matéria publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, 2013), o 

então ministro Joaquim Barbosa defendeu que o Estado não pode ser obrigado pelo 

Judiciário a conceder, de forma ilimitada, todo e qualquer medicamento ou tratamento a 



21 
 

todos, ainda que a escassez de recursos não possa ser dada como motivo da não 

prestação do serviço pelo poder público. O próprio STF havia decidido acerca da 

problemática, destacando a obrigatoriedade do Estado em propiciar os meios necessários 

ao alcance do direito à saúde, sobretudo pelos cidadãos hipossuficientes.  

Por outro lado, o conceito de integralidade em saúde, contido na Carta Maior, não 

pode ser menosprezado. Assim, Silvia Badim Marques (2009), em outra obra de sua 

autoria, ressaltou a necessidade de análise cuidadosa, caso a caso, e da padronização do 

atendimento às demandas, principalmente dos cidadãos não hipossuficientes ou que não 

necessitam de procedimentos emergenciais, entre outras peculiaridades, para que o 

indeferimento não fosse interpretado como negação à dignidade e ao direito à saúde. 

Em seus dizeres:  

 

[...] é dentro de cada instrução processual que devem ser traçados os rumos da 
atuação judicial, por parte dos atores que o compõem. É dentro de cada 
processo que devem ser postos os meios à disposição dos juízes, capazes de 
balizar a sua decisão. E, também, é dentro de cada processo que o direito 
individual à saúde deve ser confrontado com o direito coletivo e com a 
política pública estabelecida em matéria de saúde, por meio de provas e 
saberes técnicos necessários para discutir cada caso concreto (grifo meu) 
(MARQUES, 2008, p. 67).  

 

Pensando nisso, a criação de varas especializadas de fazenda pública para 

julgamento das ações ligadas aos assuntos de acesso à saúde foi aprovada pelo CNJ, no 

dia 6 de agosto de 2013, durante a 173ª sessão ordinária. Conforme o Conselho, “a 

especialização pode propiciar decisões mais adequadas e precisas” (CNJ, 2013, p.1). 

Sobre o assunto, os doutrinadores Sandra Mara Campos Alves, Maria Célia 

Delduque e Nicolao Dino Neto (2013) consideraram essencial a criação de uma justiça 

especialista na área da saúde, tendo em vista o grande número de ações voltadas para 

esse direito.   
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3 O PRINCÍPIO DA EQUIDADE NA PERSPECTIVA DA DOUTRINA E 

JURISPRUDÊNCIA 

 

3.1 CONCEITO DE EQUIDADE 

 

O entendimento sobre equidade também pode ser obtido através da leitura do 

artigo 7º da Lei nº 8.080/1990, in verbis:  

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (grifos 
meus) (BRASIL, 1990 a, p.1). 

 

No dicionário Priberam Online (2017), equidade pode significar igualdade, 

imparcialidade, reconhecimento dos direitos de cada um e, ainda, justiça reta e natural. 

Cabe, também, destacar Nunes et al. (2001), ao ressaltarem que o princípio da 

igualdade está baseado na ideia de cidadania, ou seja, de que todos os cidadãos possuem 

os mesmos direitos. Já a equidade vai além da igualdade, pois engloba a ideia de justiça. 

Assim, a equidade aceita o tratamento desigual, considerando as diferenças que existem 

entre os indivíduos, para que, deste modo, a igualdade seja alcançada, ou, pelo menos, 

as desigualdades reduzidas. Nesse sentido, entende-se que os cidadãos de classes 

econômicas menos favorecidas são mais dependentes ou precisam mais dos serviços 

públicos em comparação com aqueles de classes mais elevadas. 

Cláudia Travassos (1997) afirmou que o princípio da equidade não diz respeito 

apenas à garantia de acesso e do uso dos serviços públicos de saúde e da distribuição de 

recursos financeiros para assegurar o bom funcionamento das instituições. Para a 

doutrinadora, é essencial que as diferentes condições de vida dos cidadãos abrangidos 

por uma Unidade de Saúde sejam consideradas a fim de que o processo saúde-doença 

sejam conhecidos e compreendidos e, assim, o atendimento otimizado, com a oferta de 

serviços de qualidade e menor desperdício de recursos. 

Nesse ínterim, Márcia Faria Westphal e Eurivaldo Sampaio de Almeida (2001) 

também comentaram o fato de cada comunidade ou população viverem de certa maneira 
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ou estarem expostas a determinadas condições, elevando o risco de desenvolvimento ou 

agravamento de problemas de saúde. Por esta razão, cabe aos serviços de saúde, em 

especial da rede pública, conhecer essas diferenças e trabalhar para que as necessidades 

sejam atendidas eficientemente, reduzindo, assim, as desigualdades.  

Conforme os doutrinadores, o atendimento pelo SUS não deve ser realizado de 

mesmo modo para todos os cidadãos em todas as áreas sob o risco de ir de encontro à 

equidade, oferecendo aquilo que os menos necessitados poderiam buscar sem recorrer ao 

SUS e, consequentemente, reduzindo ou, até mesmo, esgotando as oportunidades de 

obtenção do que os mais necessitados precisam através da rede pública (WESTPHAL; 

ALMEIDA, 2001). Portanto, o princípio da equidade deve ser entendido sob duas óticas: 

a de oportunidade de acesso e a de condições de vida de seus usuários para a 

recuperação saúde, corroborando, inclusive, o inciso II do artigo 7º da Lei nº 8.080/1990 

supracitado. 

Com base nos conceitos anteriores, percebe-se que a equidade não faz qualquer 

distinção de raça, gênero, nível educacional ou classe social, devendo a saúde ser 

assegurada, seja pelas instituições privadas ou públicas, a todos os cidadãos. Com isso, 

levanta-se, novamente, a problemática do excesso de judicialização ou do afastamento 

da equidade através desse excesso, uma vez que nem sempre os cidadãos de baixa renda 

têm acesso à justiça por falta de oportunidade ou conhecimento de como pleitear seus 

direitos, neste caso o acesso a medicamentos. 

O item a seguir apresenta alguns estudos e dados sobre as demandas judiciais 

envolvendo o acesso a medicamentos, sua natureza (tipo de medicamento), além das 

críticas levantadas e os meios desenvolvidos para equilibrar essas demandas.   

 

3.2 ESTUDOS SOBRE A DEMANDA 

 

Em 6 de abril de 2010, foi publicada a Resolução do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) nº 107, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e 

resolução das demandas de assistência à saúde. Essa Resolução foi elaborada com o 

intuito de reduzir o excesso de judicialização da saúde através de estudos e medidas para 

aperfeiçoar os procedimentos, melhorar a efetividade dos processos e prevenir conflitos 

de interesses, uma vez que os litígios são numerosos e dos mais diversos, podendo 

causar importantes impactos sobre o orçamento público (CNJ, 2010b). 
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Assim, o referido órgão (CNJ) realizou um levantamento da quantidade de 

demandas relacionadas à saúde nos tribunais estaduais e federais enviadas até março de 

2011 (Tabela 1) e entre abril de 2011 e junho de 2014 (Tabela 2). 

Tabela 1: Quantidade de demandas judiciais envolvendo o acesso a medicamentos, 

insumos e afins até março de 2011. 

Tribunal Quantidade de processos 

Tribunal de Justiça do Acre 7 

Tribunal de Justiça de Alagoas 145 

Tribunal de Justiça do Amazonas  

Tribunal de Justiça do Amapá 76 

Tribunal de Justiça da Bahia 781 

Tribunal de Justiça do Ceará 8.344 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 1.914 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 5.181 

Tribunal de Justiça de Goiás 309 

Tribunal de Justiça do Maranhão 66 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 7.915 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 357 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso 2.919 

Tribunal de Justiça do Pará 19 

Tribunal de Justiça da Paraíba  

Tribunal de Justiça do Paraná 2.609 

Tribunal de Justiça de Pernambuco  

Tribunal de Justiça do Piauí 153 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 25.234 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 452 

Tribunal de Justiça de Rondônia 595 

Tribunal de Justiça de Roraima 64 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 113.953 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5.395 
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Tribunal Quantidade de processos 

Tribunal de Justiça de São Paulo 44.690 

Tribunal de Justiça de Sergipe 189 

Tribunal de Justiça de Tocantins 56 

Tribunal Regional Federal 1ª Região 203 

Tribunal Regional Federal 2ª Região 6.486 

Tribunal Regional Federal 3ª Região 4.705 

Tribunal Regional Federal 4ª Região 8.152 

Tribunal Regional Federal 5ª Região 11 

Total 240.980 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2011. 

 

Tabela 2: Quantidade de demandas judiciais envolvendo o acesso a medicamentos, 

insumos e afins de abril de 2011 a junho de 2014. 

Tribunal Quantidade de processos 

Tribunal de Justiça do Acre 7 

Tribunal de Justiça de Alagoas 6.303 

Tribunal de Justiça do Amazonas - 

Tribunal de Justiça do Amapá 76 

Tribunal de Justiça da Bahia 841 

Tribunal de Justiça do Ceará 8.344 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 2.575 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 8.991 

Tribunal de Justiça de Goiás 309 

Tribunal de Justiça do Maranhão 668 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 66.751 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 1.081 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso 6.664 

Tribunal de Justiça do Pará 19 

Tribunal de Justiça da Paraíba - 
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Tribunal Quantidade de processos 

Tribunal de Justiça do Paraná 2.609 

Tribunal de Justiça de Pernambuco - 

Tribunal de Justiça do Piauí 229 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 46.883 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 452 

Tribunal de Justiça de Rondônia 595 

Tribunal de Justiça de Roraima 64 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 113.953 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 18.188 

Tribunal de Justiça de São Paulo 44.690 

Tribunal de Justiça de Sergipe 189 

Tribunal de Justiça de Tocantins 149 

Tribunal Regional Federal 1ª Região 15.802 

Tribunal Regional Federal 2ª Região 6.486 

Tribunal Regional Federal 3ª Região 4.705 

Tribunal Regional Federal 4ª Região 35.287 

Tribunal Regional Federal 5ª Região 11 

Total 392.921 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014. 

 

Com base nas tabelas 1 e 2, nota-se o crescimento da quantidade de demandas ao 

longo dos dois períodos analisados, passando de 240.980 para 392.921, ou seja, um 

aumento de mais de 150.000 processos. 

Também foi possível perceber que os tribunais com os 3 maiores números de 

demandas recebidas foram: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, com 113.953, 44.690 e 25.234 processos, a partir de janeiro de 2010 a 

março de 2011. A partir desse período até junho de 2014, as maiores demandas foram 

analisadas pelos tribunais supracitados, totalizando 113.953, 46.883 e 44.690 processos, 

respectivamente. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro subiu uma posição, 

ultrapassando Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra constatação importante é a 

segunda posição que passou a ser ocupada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
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com 66.751 processos. No período anterior, o referido tribunal havia analisado 7.915 

casos, revelando um crescimento exponencial e possível excesso de judicialização. Por 

outro lado, a quantidade de demandas apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul não se alterou entre os períodos, mas representava quase 50% do total das 

demandas registradas no país até março de 2011. 

Em matéria publicada pelo CNJ, em 2015, foi confirmada a existência de 82 mil 

processos em tramitação no Tribunal do Rio Grande do Sul, o que significa a redução 

para uma quantidade inferior, inclusive, àquela registrada no primeiro relatório, até 

março de 2011. Os resultados positivos foram atribuídos à atuação do Comitê Executivo 

Estadual de Saúde, que conta com a participação de 18 entidades do sistema de Justiça e 

de saúde público e privado. A instituição de comitês executivos no âmbito do Fórum 

Nacional está regulamentada pela Resolução CNJ nº 107/2010 para participar do 

monitoramento e da resolução dos processos (CNJ, 2010a, 2015). 

Através de estudos, o Comitê Executivo Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul 

(CEES-RS) também conseguiu desenvolver uma cartilha1 com sugestões, exigências e 

critérios mínimos para pleitear o direito à saúde judicialmente, além de apresentar um 

fluxograma de fornecimento de medicamentos a fim de melhorar a distribuição e o 

acesso a eles conforme a demanda (CNJ, 2015; CEES-RS, 2015). 

O Comitê ainda se destacou nas ações de monitoramento das demandas 

identificando anormalidades, entre elas, a quantidade excessiva de processos envolvendo 

os mesmos profissionais de saúde e advogados para pleitear a colocação de próteses em 

pacientes. Ao final, tratava-se de uma máfia que realizava cirurgias desnecessárias e 

praticava o desvio de recursos públicos (CNJ, 2015). 

Em matéria publicada no portal do CNJ (2017), o CEES-RS afirmou que os 

gastos envolvendo a judicialização da saúde também mostraram queda, passando de R$ 

324,8 milhões em 2015, para R$ 275,8 milhões em 2016, apenas no que concerne às 

demandas individuais. Esse cenário reflete o encorajamento da realização dos pedidos 

individuais via administrativa. A via judicial, portanto, seria recomendada nos casos não 

resolvidos entre o cidadão e o Ministério da Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. 

Nesse caso, quase 60% das demandas englobavam medicamentos não incluídos na lista 

do SUS e de alto custo. Com isso, os gastos públicos para atender um número limitado 

de pacientes são bastante elevados, o que poderia reduzir as chances de obtenção de 

                                                
1 COMITÊ EXECUTIVO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (CEES-RS). Ação de planejamento e de 
gestão sistêmicos com foco na saúde. Porto Alegre: FAMURS, 2015. 
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medicamentos no SUS pelos cidadãos hipossuficientes economicamente. Logo, sugere-

se a revisão dos critérios para tratamento de alto custo a fim de não conceder tudo a 

todos, prejudicando a garantia do mínimo à população. 

O último relatório do Ministério da Saúde apontou a continuidade do crescimento 

dos gastos públicos com medicamentos de caráter excepcional, passando de 1,9 bilhões 

em 2003 a 15,5 bilhões em 2005, como mostra a figura 1 (BRASIL, 2015b). 

 

Figura 1: Evolução dos gastos com medicamentos de caráter excepcional no Ministério da Saúde. 
Fonte: Brasil, 2015b, p.28. 

 

Esse fato pode ser associado ao aumento do número de medicamentos incluídos e 

de doenças contempladas ao longo das atualizações das RENAMEs. Para corroborar, 

Carias et al. (2011) observaram a distribuição de 15 medicamentos em 1993, passando 

para 109 no ano de 2009. E ao consultar a última RENAME do CEAF, foram contados 

mais de 155 medicamentos (BRASIL, 2015a).  

Pereira et al. (2010) mencionaram que praticamente 70% dos brasileiros 

dependem dos serviços públicos de saúde conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) quanto à disposição de recursos financeiros para custear os gastos 

em saúde. Ao mesmo tempo, seu estudo sobre análise das demandas judiciais 

envolvendo o acesso a medicamentos pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa 

Catarina entre 2003 e 2004 revelou que quase 60% dos processos partiram dos 

escritórios de advocacia particulares; que praticamente 56% das prescrições anexadas 

aos processos eram oriundas dos serviços privados de saúde. Deste modo, os autores 
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afirmam a presença de um público variado, capaz de arcar com as despesas médicas 

através da medicina suplementar. Contudo, buscam o SUS para obter os medicamentos. 

Cenário semelhante foi apontado por Vieira e Zucchi (2007), quando analisaram 

170 ações impetradas contra a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em 2005. 

Quase 60% das ações envolviam os serviços do SUS, mas a maioria dos processos era 

representada por advogados particulares (50,8%) seguido da Procuradoria Geral do 

Estado (37,1%), Ministério Público (8,9%) e advogados de associações (3,2%). A 

minoria da população investigada era composta por desempregados (8,6%) enquanto a 

maioria era de aposentados ou pensionistas (38,1%) ou exercia atividade remunerada 

(25,7%). Dos medicamentos solicitados, 62% integravam a REMUME de São Paulo. Do 

total de gastos com aquisição de medicamentos não contidos na REMUME, 73% 

poderiam ser substituídos pelos medicamentos da lista. Logo, nota-se que grande parte 

da população não apresentava hipossuficiência econômica, mas utilizava os serviços 

públicos de saúde e recorria à via judicial, principalmente através de advogados 

particulares, para obter os medicamentos prescritos. Segundo os autores, a maioria das 

demandas poderia ser evitada, bastando recorrer à via administrativa ou observar a 

REMUME. Com isso, a PNM, a equidade no acesso e o uso racional de medicamentos 

no SUS não ficam prejudicados. 

Porém, cabe mencionar outro dispositivo jurídico: a Recomendação nº 31, 

publicada no mesmo ano, que estabelece determinadas medidas a serem executadas 

pelos tribunais para melhorar a eficiência na solução das demandas judiciais sobre 

saúde, entre outras: 

 

b) orient[ar], através das suas corregedorias, aos magistrados vinculados, que: 
b.1) procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos, 
com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de 
medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 
órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata; 
b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados 
pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas em lei (CNJ, 2010a, p.3). 

 

Assim, os magistrados terão subsídios suficientes para melhor decidirem acerca 

das demandas levadas a juízo, com embasamento adequado, evitando equívocos ou o 

provimento do pleito com vícios ou irregularidades. 

A cartilha do CEES-RS (2015) contém, por exemplo, um modelo de laudo 

médico para ação judicial nos casos em que o medicamento/insumo não consta na lista 
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do SUS ou não foi fornecido para tratar a doença do paciente (Anexo I). Através do 

laudo, é possível identificar, entre outras exigências, a necessidade de descrição das 

consequências ou dos riscos à saúde, e de morte, do paciente no caso de não 

administração do medicamento/insumo prescrito; do motivo pelo qual não foi prescrito o 

medicamento/insumo contido na lista do SUS e/ou dos Protocolos Clínicos; e seus 

benefícios. 

A mesma cartilha também lista os documentos necessários para a judicialização 

nos casos de demanda de medicamentos contidos na lista do SUS. Além da carteira de 

identidade, do CPF, cartão do SUS, comprovante de renda e residência e da declaração 

de pobreza fornecida pela Defensoria Pública, são exigidos, entre outros, o laudo médico 

contendo o nome da doença, o caráter emergencial do medicamento, as consequências, 

os riscos à saúde e de morte quando o medicamento não é administrado; e o protocolo 

do pedido administrativo com histórico de fornecimento ou não do medicamento (CEES-

RS, 2015).  

Ou seja, é conveniente que o Judiciário seja acionado após esgotadas as vias 

administrativas. Tais proposições para demanda de medicamentos/insumos, contidos ou 

não na lista do SUS, também permitem a análise dos riscos e dos benefícios pelos 

magistrados para que decidam sobre cada caso de forma justa, o que pode contribuir 

para o equilíbrio das demandas e a redução dos gastos públicos com ações que poderiam 

ser evitadas. 

No estudo de Pepe et al. (2010), envolvendo 185 ações movidas contra o 

município e o estado do Rio de Janeiro no ano de 2006, a maioria dos medicamentos 

solicitados estava voltada para o tratamento de doenças cardiovasculares e do Sistema 

Nervoso Central. Muitos pertenciam à lista do SUS, à RENAME ou REMUME, mas a 

grande parte ainda seria incluída nessas listas oficiais. Também foi verificado que 83% 

das ações foram representadas pela Defensoria Pública, ratificando a hipossuficiência 

econômica dos pacientes e sua dependência dos serviços de saúde pública. 

Consequentemente, esse cenário reflete a existência de problemas de aquisição e 

distribuição dos medicamentos pelo setor público, ou a demora na incorporação de 

alguns itens nas listas oficiais, e, consequentemente, a necessidade da resolução do 

problema judicialmente, uma vez que também foram constatados importantes riscos à 

saúde dos pacientes, caso os fármacos não fossem administrados. Os magistrados 

decidiram a favor dos pacientes em todos os processos.  
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Ventura et al. (2010) encontraram um panorama semelhante quando analisaram 

289 processos, levados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra os 

serviços de saúde pública no que se refere ao acesso a medicamentos entre 2007 e 2008. 

A questão da hipossuficiência econômica dos pacientes foi confirmada em 98,5% das 

ações, levando à representação do caso pela Defensoria Pública em vez dos meios 

privados. Apenas 4,2% dos processos não mencionaram a hipossuficiência. Os autores 

também verificaram que a antecipação da tutela foi concedida em 100% das ações 

devido ao caráter emergencial do uso do medicamento com vistas à prevenção da piora 

do estado de saúde do paciente. Embora possa prejudicar o orçamento público ou a 

equidade, principalmente nos casos em que os medicamentos poderiam ser substituídos 

por outros contidos nas listas oficiais ou solicitados via administrativa, a judicialização 

da saúde se mostra como uma ferramenta de organização e controle da aquisição e 

distribuição de medicamentos, pois poderão ser identificadas as redes públicas de saúde 

que não possuem os fármacos/insumos mais solicitados pelos pacientes para posterior 

alocação dos recursos necessários à compra e distribuição adequada. 

Para 2016, seria necessário financiamento no valor de 7 bilhões de reais para 

cobrir os gastos com medicamentos antineoplásicos e ações judiciais somente. Em 2010, 

o valor era de menos de 3,3 bilhões conforme ilustra a figura 2.  

 

Figura 2: Financiamento voltado para os gastos com medicamentos oncológicos e ações judiciais. 
Fonte: Brasil, 2015b, p.12. 

 

O Ministério da Saúde também apresentou, em seu relatório, algumas estratégias 

para a redução dos preços dos medicamentos de alto custo, a citar: a compra centralizada 
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pelo referido Ministério, pois permite a negociação de uma grande quantidade de 

medicamentos e a maior agilidade no processo licitatório; a produção e o 

desenvolvimento públicos, através da Política do Complexo Industrial da Saúde; a 

negociação direta de preços; a isenção de impostos; e a aplicação de desconto 

obrigatório mínimo que incide sobre o preço de fábrica, conhecido como Coeficiente de 

Adequação de Preços (CAP) (BRASIL, 2015b; ANVISA, 2017). A figura 3 aponta a 

trajetória da economia obtida com a aquisição centralizada de medicamentos do CEAF 

entre 2010 e 2014.  

 

Figura 3: Otimização anual com aquisição centralizada, pelo Ministério da Saúde, de medicamentos do 
CEAF*.  
* Não incluindo os medicamentos oncológicos. 
Fonte: Brasil, 2015b, p.19.  
 

 

Através da figura acima, nota-se o prejuízo de quase 49 milhões de reais em 2010 

e a economia de recursos nos anos seguintes. Embora o ano de 2011 tenha sido o de 

maior economia, a quantidade de medicamentos distribuída foi inferior aos demais anos. 

Por isso, pode-se pressupor que o ano de 2014 apresentou o melhor resultado 

considerando a relação entre quantidade de medicamentos distribuída e economia obtida, 

traduzindo a otimização da estratégia de compra centralizada.  

A economia de recursos públicos através da aquisição centralizada, pelo 

Ministério da Saúde, de inibidores de Fator de Necrose Tumoral-Alfa (alto custo) para o 

tratamento da artrite reumatoide (alta complexidade) na Secretaria de Saúde de 

Pernambuco foi analisada por Zanghelini, Silva e Rocha Filho (2014) e comparada aos 

custos com a compra descentralizada através de licitações. Os resultados apontaram o 
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custo anual de R$ 29.640.229,68 com a compra descentralizada e de R$ 15.339.978,00 

com a centralizada, totalizando uma economia de quase 50%. Esse, portanto, é um 

montante que poderia financiar parte dos gastos com medicamentos do CBAF ou até 

mesmo os oncológicos, que provocam grande impacto sobre o orçamento, como apontou 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015b). 

 

3.3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Considerando o exposto, foram selecionadas algumas jurisprudências com o 

intuito de mostrar e discutir as decisões dos magistrados acerca das demandas 

individuais por medicamentos, tendo como base, principalmente a condição econômica 

do requerente.  

O caso, a seguir, foi levado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 2013, 

onde o município alegou a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira do 

paciente para que ele requeresse o acesso aos medicamentos para tratamento de 

coxoartrose. Eis a ementa: 

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COXOARTROSE DIREITA. AÇÃO PROPOSTA 
EM FACE DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. 
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA DA REQUERENTE. DESNECESSIDADE DA PROVA, 
PORQUE A CONDIÇÃO ECONÔMICA NÃO É REQUISITO PARA O 
ACESSO AO SISTEMA UNIVERSAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS: 
CODATEN E TORAGESIC. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. 
REMÉDIOS ADQUIRIDOS NO ÂMBITO DO SUS. PREVALÊNCIA DOS 
GENÉRICOS. LEI N. 9.878/1999, ART. 3º, § 2º. APELO DESPROVIDO. 
Nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de 
medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas 
e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - 
SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, 
na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o 
medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em 
condições de igualdade de preço (BRASIL, 2013b). 

 

De acordo com a ementa, a apelação interposta pelo município de Siderópolis não 

foi aceita pelo juiz, ao considerar a saúde como direito de todos, independente de classe 

socioeconômica. Em seu entendimento, o Estado deve fornecer os medicamentos 

prescritos, mesmo que o paciente não tenha comprovado sua condição financeira. 

É interessante destacar que a ação foi julgada em 2013, ou seja, antes do 

lançamento da cartilha do CEES-RS (2015), em que, para a judicialização do acesso aos 

medicamentos contidos na lista do SUS, são exigidos, entre outros documentos, o 
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comprovante de renda e a declaração de pobreza fornecida pela Defensoria Pública, para 

a judicialização. Convém salientar ainda que, uma vez aceita a demanda do cidadão, o 

município observou o princípio da economicidade (ALVES, 2010), adquirindo os 

medicamentos genéricos, de custo inferior aos de marca, porém de mesma eficácia, para 

disponibilizá-los ao paciente, garantindo-lhe o direito de acesso à saúde, independente 

de seu poder aquisitivo. A observância a esse princípio é de grande valia para que os 

impactos financeiros das demandas individuais não prejudiquem o acesso à saúde pela 

coletividade (MARQUES, 2008; MARQUES; MELO; SANTOS, 2011). 

Decisão semelhante foi proferida pelo mesmo tribunal, em 2013, quando o Estado 

de Santa Catarina interpôs apelação contra a demanda por medicamento solicitada pela 

paciente/requerente que, da mesma forma, não comprovou a condição de 

hipossuficiência.  

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
1) AGRAVO RETIDO. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO AO 
PROCESSO. REJEIÇÃO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO 
SOCIAL. DESNECESSIDADE DA PROVA, PORQUE A 
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO É REQUISITO PARA O ACESSO 
AO SISTEMA UNIVERSAL DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 
2) APELAÇÃO. DEPRESSÃO. VENLAFAXINA 75 MG. PROVA DA 
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PEDIDO 
PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO (BRASIL, 2013c). 

 

A ementa mostra claramente a decisão em favor da paciente, tendo como base o 

artigo 196 da Constituição, que estabelece a saúde como direito de todos, além de colocar 

o seu acesso universal e igualitário através de políticas públicas como dever do Estado 

(BRASIL, 1988). 

Ao fazer a leitura do inteiro teor, foi possível destacar outro ponto relevante: a não 

substituição do medicamento por outro fornecido pelo SUS. O fato ocorreu devido à boa 

resposta ao medicamento prescrito (Venlafaxina). A justificativa foi devidamente apresentada 

no laudo médico para a judicialização, orientando a decisão do juiz, como mostra o modelo do 

Anexo I deste trabalho. Também foi considerado o agravo da doença na falta do mesmo, 

podendo a depressão levá-la ao óbito, segundo o laudo médico. Logo, não restou outra 

alternativa, senão o fornecimento deste fármaco pelo Estado. 

Em 2014, outra demanda por medicamento chegou ao Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina. Conforme a ementa, o juiz deu conhecimento parcial ao apelo interposto pelo 

município de Tubarão, porém foi desprovido. 
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GLAUCOMA CRÔNICO. ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE 
NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTA DA NÃO REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA JUDICIAL. PROVA TÉCNICA EFETIVADA DURANTE A 
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO. 
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. DESNECESSIDADE, 
PORQUE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO É REQUISITO 
PARA O ACESSO AO SISTEMA UNIVERSAL DE SAÚDE. 
MEDICAMENTOS: Xalatan colírio 50mcg/ml 2,5ml (Latanoprosta). 
NECESSIDADE DO TRATAMENTO. APELO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO (BRASIL, 2014). 

 

 O conhecimento parcial decorreu do fato do Xalatan não estar contido na lista dos 

medicamentos ofertados pelo SUS, o que não obrigaria o município a adquiri-lo. Mas 

diante da impossibilidade de tratamento alternativo ou da prescrição de substitutos 

devido à gravidade do caso, o juiz não deu provimento ao apelo e entendeu que caberia 

ao apelante fornecê-lo ao apelado. 

Esse caso, portanto, condiz com os dizeres da doutrinadora Silvia Badim Marques 

(2008, 2009), quando defendeu a análise meticulosa de cada caso para que a não 

concessão do medicamento não afastasse o cidadão de seu direito à saúde e de viver uma 

vida digna. Ou seja, toda demanda inexistente nos procedimentos padronizados requer a 

investigação acerca dos fatos, da enfermidade, da oferta de alternativas ou substitutos, bem 

como de sua eficácia, ou não, para que haja a comprovação da necessidade do uso do mesmo 

pelo paciente, sem substituição. Para o magistrado, a comprovação da enfermidade e da 

necessidade do tratamento, através do laudo médico, foram suficientes para dar provimento 

ao apelo em favor da apelada. 

Caso similar foi levado ao Tribunal do Estado de São Paulo, em 2010, como mostra a 

emenda: 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. Fornecimento de medicamento. 
Tratamento de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e cardiopatia 
hipertensiva. Responsabilidade solidária dos entes federativos, que têm 
legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas objetivando acesso à 
medicação. Receita médica que comprova a patologia, que exige tratamento. 
Desnecessidade de a autora comprovar a eficácia do tratamento. Direito 
integral à saúde de todo e qualquer cidadão, garantido constitucionalmente, o 
que afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência ou a exigência 
de o beneficiário se submeter a tratamento na rede pública. Tratamento médico 
que deve ser individualizado, segundo as necessidades do paciente, não se 
podendo negar medicamento sob o argumento de não pertencer à lista 
padronizada. Juiz que não está atuando como administrador ao reconhecer o 
direito da impetrante e a obrigação do Estado, pois está cumprindo sua 
obrigação ao fazer valer a lei e a Constituição, no exercício da jurisdição. 
Recursos desprovidos (BRASIL, 2010, p.1). 
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Portanto, o apelo interposto pelo município de Araçatuba não foi provido pela 

comprovação de elementos importantes que orientaram a decisão em favor do 

paciente/requerente portador de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial e 

cardiopatia hipertensiva, segundo o laudo. Os elementos foram: a comprovação das 

enfermidades, a necessidade do tratamento com uso dos medicamentos prescritos na receita, 

o risco de sério agravo à saúde na sua ausência, comprovação desnecessária da 

hipossuficiência. Ademais, o médico não apenas descreveu os remédios de marca, como 

também os genéricos a fim de ampliar e facilitar a busca pelos mesmos. Contudo, todos não 

faziam parte da lista do SUS, levando o município a negar sua oferta. Fundamentado na 

Constituição, artigos 196º e 6º, que determinam a saúde como direito inalienável do cidadão 

e dever do Estado assegurá-la (BRASIL, 1988), o tribunal também entendeu que o 

atendimento à demanda individual não iria causar prejuízo à coletividade.  

Nas palavras do relator: 

 
Evidente que o tratamento médico deve ser individualizado, segundo as 
necessidades do paciente. Se é conveniente a padronização dos medicamentos 
dispensados pelo SUS, para melhor administração, não se pode negar 
medicamento sob o argumento de não pertencer à lista padronizada. Não faz 
sentido fornecer medicamento padronizado para quem dele não necessita, nem 
negar medicamento porque não há padronização. Nem se pode considerar que 
o tratamento médico individualizado afronta o interesse da comunidade. A 
comunidade exige o tratamento individualizado (BRASIL, 2010, p.1). 

 

Além disso, cabe recordar a prescrição de medicamentos genéricos, de mais baixo 

custo, pelo médico ao emitir a receita, o que dá ao Estado a oportunidade do uso racional dos 

recursos públicos no atendimento à demanda individual. 
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4 CONCLUSÃO 

  

A criação do SUS veio consolidar a garantia de acesso à saúde pelos cidadãos, 

independente de raça, sexo, idade ou classe socioeconômica, fazendo jus ao disposto na 

Carta Magna e na legislação pertinente, cabendo ao Estado promovê-la ou protegê-la. No 

entanto, a judicialização da saúde se mostra como um instrumento necessário nos casos 

em que o poder público não consegue suprir as necessidades dos usuários dos serviços de 

saúde pública que, por muitas vezes, são a condição para a preservação da vida.  

A falta de organização da gestão e do diálogo entre profissionais de saúde, gestores 

e comunidade são importantes obstáculos à eficiência dos serviços, já que, deste modo, 

não podem ser conhecidas as reais carências de seus usuários e planejadas as estratégias 

para o suprimento das mesmas, fazendo com que o cidadão tenha que recorrer ao 

Judiciário para pleitear seu direito à saúde. Nesse sentido, a judicialização pode ajudar na 

reorganização das redes de saúde municipais ou estaduais conforme os problemas de 

saúde mais incidentes e os medicamentos mais solicitados nas demandas. 

Outro fator de destaque é a falta de recursos financeiros para o financiamento dos 

gastos com saúde pública. Com isso, os medicamentos essenciais contidos nas listas do 

SUS também podem deixar de ser ofertados aos cidadãos, afastando-os de seu direito à 

recuperação e manutenção da saúde. Porém, esse problema deve ser analisado 

delicadamente, pois pode refletir o excesso de judicialização da saúde. De fato, a literatura 

apontou o aumento do número de demandas individuais por medicamentos, tanto 

essenciais quanto de caráter excepcional, contidos ou não nas listas do SUS.  

Por isso, esforços vêm sendo feitos para que o Judiciário não entenda toda 

demanda como passível de provimento em favor do paciente, a citar a criação de varas 

especializadas de fazenda pública para julgamento das ações ligadas à saúde, aprovada 

pelo CNJ, em 2013. O Rio Grande do Sul conseguiu reduzir a quantidade de processos, 

graças à criação do Comitê Executivo Estadual de Saúde, formado por entidades ligadas 

ao Judiciário e à saúde pública e privada, participando do monitoramento e da resolução 

dos processos, atendendo à Resolução nº 31/2010 do Conselho Nacional de Justiça. O 

feito também resultou em uma economia para o Estado de quase 50 milhões de reais em 

apenas um ano. Além das irregularidades, o Comitê também atuou no aspecto 

educacional, incentivando, primeiramente, as demandas individuais via administrativa, ou 

seja, junto ao Ministério da Saúde ou à Secretaria Estadual de Saúde, órgãos responsáveis 

pela aquisição e distribuição dos medicamentos nas redes de saúde.  
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Com base na análise dos estudos sobre demandas e das jurisprudências, a 

hipossuficiência econômica foi um forte fator de concessão de antecipação de tutela por 

medicamentos pelo Judiciário, contidos ou não nas listas do SUS. Porém, outros fatores 

foram apontados para evitar o excesso de judicialização e, consequentemente, o 

desrespeito ao princípio da equidade pela redução da capacidade do poder público de 

assegurar o mínimo existencial à coletividade. Esses fatores eram: comprovação da 

enfermidade, gravidade do caso, incluindo o risco de piora do estado de saúde ou de vida 

na ausência do medicamento; impossibilidade do uso de substituto contido na lista do SUS 

face à ineficácia do mesmo ou à resposta positiva do paciente ao tratamento já prescrito.  

O poder público, por sua vez, não é desamparado pelo Judiciário. A jurisprudência 

demonstrou o respeito à economicidade em favor do Estado. Ou seja, os substitutos ou 

genéricos podem ser oferecidos ao cidadão nos casos aplicáveis. Demais estratégias 

também foram apontadas na literatura a fim de reduzir os impactos orçamentários 

decorrentes da judicialização, como: aquisição centralizada de medicamentos de alto custo 

pelo Ministério de Saúde, produção e desenvolvimento públicos de medicamentos, 

negociação direta de preços, isenção de impostos, aplicação do CAP. 

Dado o exposto, é possível concluir que a judicialização não afasta o princípio da 

equidade desde que observados os fatores aqui destacados. Com isso, o acesso à saúde 

garantido pelo SUS aos cidadãos com maior poder aquisitivo não subtrai o direito 

daqueles considerados hipossuficientes, que mais dependem dos serviços públicos. À 

parte da hipossuficiência econômica, quesito praticamente automático para a antecipação 

de tutela por medicamentos, os demais fatores elencados nas jurisprudências para o 

provimento da demanda individual pelo Judiciário também devem estar presentes quando 

os requerentes são cidadãos que não teriam comprovado situação de pobreza ou tivessem 

sido representados por advogados particulares em vez da Defensoria Pública.  

Por fim, cabe propor algumas sugestões para a melhoria da gestão em saúde e 

redução contínua das demandas judiciais, tais como: a criação de canais de comunicação 

entre o município e o cidadão, para conhecimento das doenças mais incidentes e 

necessidades de uma comunidade; e também entre o município e o Judiciário para 

conhecimento do conteúdo dos processos e, com isso, fazer com que o poder público 

consiga direcionar racionalmente os recursos para a aquisição dos medicamentos mais 

solicitados e realizar a distribuição adequada conforme as necessidades da região; e 

incentivar a especialização das varas de fazenda pública nos tribunais para o julgamento 

mais preciso.  
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Fonte: Comitê Executivo Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, 2015, p. 104-5. 
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