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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as diferentes visões acerca da 

possibilidade da concessão de medicamentos que não constam nos atos normativos 

do SUS, através de decisões judiciais. Buscou-se compreender o pensamento 

antagônico entre àqueles que defendem que ao proferir tais decisões o Poder 

Judiciário está apenas garantindo o direito fundamental à saúde, protegido pela 

Constituição Federal de 1988 e àqueles que alegam que as decisões ferem os 

princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, afetando de maneira 

negativa a sociedade como um todo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to present the different views regarding the possibility of 

granting, through judicial decisions, medicines that are not included in the normative 

acts of SUS (integrated health system). This work aims to better understand the 

antagonistic thinking among those who defend that, in making such decisions, the 

Judiciary is only guaranteeing the fundamental right to health, protected by the 

Brazilian Federal Constitution of 1988, and those who claim that this kind of ruling 

violate the separation of powers principle, harming society as a whole.  
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INTRODUÇÃO 

  

O interesse pelo tema do presente trabalho teve sua origem no ano de 2016 

quando ingressei na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de 

estagiária. Lá foi possível observar a enorme demanda do órgão por pacientes que 

necessitavam de medicamentos, mas não possuíam condições financeiras para 

adquiri-los. Ainda durante essa experiência, constatei que quase a totalidade dos 

medicamentos requeridos pelos assistidos eram concedidos em sua integralidade 

pelos magistrados.  

Neste sentido, sobrevieram alguns questionamentos sobre as políticas públicas 

relacionadas ao tema: (i) se o Poder Judiciário concedia, na maioria das vezes, os 

medicamentos requeridos, não poderia a administração pública fornecê-los 

diretamente aos pacientes? e (ii) se os medicamentos fossem fornecidos diretamente 

aos pacientes, isso não significaria uma diminuição substancial do tempo e dos 

recursos despendidos pela população com demandas judiciais, e, da mesma forma, 

não diminuiria a sobrecarga processual no interior do Poder Judiciário? 

Porém, ao se adentrar o estudo da temática, foi possível notar que a 

problemática em torno do fornecimento de medicamentos ia muito além do que se 

observava nas ações movidas pela Defensoria Pública. Dilemas como o papel do 

Poder Judiciário na tripartição dos poderes, reserva do possível e mínimo existencial 

levam a questão a um patamar de difícil decisão. 

Atualmente se discute sobre a judicialização da saúde, principalmente no que 

se refere ao crescente número de processos buscando a concessão de medicamentos 

que não são fornecidos administrativamente pela rede pública de saúde. A exemplo 

de como o tema tem sido amplamente debatido, em abril de 2018 foi concluído o 

Recurso Especial 16571561, onde o Superior Tribunal de Justiça  decidiu acerca da 

concessão de medicamentos que não constam nos atos normativos do SUS.  

Neste sentido, é importante esclarecer como funciona o sistema de saúde no 

Brasil. Durante um longo tempo, apenas os trabalhadores que possuíam vínculo 

formal de trabalho tinham acesso ao sistema de saúde, porém foi com movimentos 

                                            
1 O Recurso Especial 1657156 será objeto de discussão no capítulo III do presente trabalho, ocasião 
em que será observada a decisão tomada pelo STJ e o voto do ministro relator Benedito Gonçalves. 
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democráticos e com a promulgação da Constituição de 1988 que o acesso à saúde 

tornou-se um direito universal e igualitário.  

 Juntamente com a Carta Magna de 1988, foi criado o Sistema Único de Saúde, 

com a finalidade de atendimento integral, incluindo a grande parcela da sociedade que 

até então não tinha acesso à saúde pública. Posteriormente, foi criada a lei 8.080/90, 

Lei Orgânica da Saúde, que regulamentou o SUS, incluindo entre os seus serviços a 

assistência farmacêutica. Portanto, a promulgação de Constituição Federal de 1988 e 

a edição da Lei 8080/90 trouxeram grandes avanços no campo da saúde, inclusive no 

que diz respeito ao acesso de medicamentos. 

Contudo, não é possível dizer que o acesso à saúde, especialmente quando se 

fala de medicamentos, atende ao que foi idealizado pela Carta Magna. Devido a 

escassez de recursos, o Estado tem a difícil missão de delimitar para onde deve ser 

destinada a verba utilizada, buscando atender ao máximo às necessidades da 

população, deixando, contudo, de atender inúmeras demandas, como a 

disponibilidade dos medicamentos necessários para o tratamento de diversas 

enfermidades que afligem os brasileiros. Em razão disso, àqueles que não obtém êxito 

na aquisição dos fármacos de que necessitam, buscam no Judiciário uma alternativa.  

Apesar dos inúmeros casos de concessão de medicamentos via decisão 

judicial, o entendimento de que o Poder Judiciário possui competência para conceder 

os medicamentos que não constam nos atos normativos do SUS não era pacificado, 

até que o STJ, em sede de Recurso Especial, concluiu que desde que atendidos 

alguns requisitos, o Poder Judiciário poderia compelir a Administração Pública a 

conceder medicamentos. Os requisitos seriam (i) a comprovação por laudo médico de 

que o medicamento é imprescindível para o tratamento, (ii) a comprovação de 

incapacidade financeira para adquirir o medicamento, e (iii) o registro do medicamento 

na ANVISA.  

Ainda que jurisprudencialmente pacificado, o tema ainda gera grandes 

controvérsias. São levantados questionamentos como a falta de legitimidade 

democrática e de conhecimento técnico do Poder Judiciário, a escolha do Poder 

constituinte originário de encarregar ao Poder Executivo a função de analisar e decidir 

qual a melhor maneira de investir os recursos públicos e a reserva do possível. Ao 

mesmo tempo fala-se de mínimo existencial e do importante papel do Judiciário de 

garantir a efetivação de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. 
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Essas questões serão discutidas no decorrer do texto. Contudo, é importante 

destacar que o objetivo do presente trabalho não é trazer uma solução para a 

problemática dos medicamentos e da judicialização da saúde, mas destacar a 

importância da discussão do tema tão presente na sociedade e compreender os prós 

e contras existentes da intervenção do Judiciário na concessão dos medicamentos 

que não estão incluídos nos atos normativos do SUS. 

Por fim, aponta-se que a metodologia utilizada para a realização deste trabalho 

foi bibliográfica, com leitura de diversos artigos científico e doutrinas e de consulta 

jurisprudencial, tanto de recursos que chegaram os tribunais superiores, quanto 

àqueles que foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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1. DIREITO À SAÚDE 

  

Como foi dito, o presente trabalho tem por objetivo compreender as diferentes 

visões acerca da possibilidade da concessão, por meio de decisões judiciais, de 

medicamentos que não constam nos atos normativos do SUS. Portanto, mostra-se de 

suma importância que se dedique um capítulo para estudar como se deu a evolução 

direito à saúde no Brasil, como o tema está presente na Constituição Federal e no 

plano infraconstitucional e qual o atual cenário da saúde pública brasileira, 

principalmente quanto ao fornecimento de medicamentos. 

 

1.1. Introdução histórica no Brasil 

 

De acordo com o jurista Luís Roberto Barroso, a história da saúde pública no 

Brasil teve início com a vinda da corte portuguesa, mas somente entre os anos de 

1870 e 1930 o Estado começou a colocar em prática ações mais efetivas, obtendo 

grandes conquistas como a erradicação da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. 

(BARROSO, 2007, p.12-14). 

Entre os anos de 1889 e 1930 o Brasil passou pelo período chamado 

historicamente como Primeira República, que ficou conhecido por ter apenas os 

grandes oligarcas do país, proprietários das fazendas de plantação café e criação de 

gado como chefes do Poder Executivo. 

 Foi durante esse período, especificamente em 1904, que Oswaldo Cruz, 

responsável pela Diretoria Geral de Saúde Pública do país, implementou campanhas 

sanitárias, com o objetivo de combater as principais epidemias que contaminavam a 

população. Contudo, a intervenção implementada por Oswaldo Cruz sofreu 

resistência da população, a qual não recebeu bem algumas ideias como, por exemplo, 

as retiradas compulsórias, com aparato policial, de suas casas para o saneamento 

dos ambientes.2 Inclusive, a resistência das campanhas promovidas pela diretoria da 

saúde culminou em movimentos como a revolta da vacina no ano de 1904.  

A oposição ao governo era tão forte que as únicas ações do Poder Público 

relacionadas à saúde tiveram que ser deixadas de lado. A vacina, por exemplo, tornou-

                                            
2 Os líderes dos movimentos acreditavam que a real intenção do governo, por trás das campanhas 
sanitárias, era destruir o ambiente em que se encontravam as populações mais pobres da sociedade 
(ACURCIO, 1998). 
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se facultativa e os únicos modos de acesso à saúde continuaram sendo a assistência 

médica particular, disponível apenas para àqueles que possuíam condições 

financeiras e o atendimento filantrópico financiado pelas igrejas. 

O sistema encontrado na Primeira República perdurou por muitos anos, até que 

em 1929 ocorreu uma crise financeira mundial, conhecida como a grande depressão, 

que acabou afetando o mercado de exportação do café e dando força ao movimento 

de 1930, que contou com a participação da elite brasileira, da classe média, dos 

militares e dos profissionais liberais. Assim, em 1930, Getúlio Vargas assumiu a 

presidência até 1945 e quebrou o ciclo de governantes oligarcas. 

Getúlio Vargas modificou diversos setores do país, adotando uma política de 

Estado mais intervencionista. Centralizou os serviços de saúde e criou os Institutos 

de Aposentadoria e Pensões (IAPs), estruturas extremamente vinculadas ao Governo 

Federal, que eram organizadas por categorias profissionais, privilegiando grupos de 

trabalhadores que eram mais influentes na economia. Já entre os anos de 1946 e 

1963 por influência dos movimentos democráticos decorrentes do fim da Segunda 

Guerra Mundial, foi instaurada a democracia populista, dando fim ao governo Vargas 

e início as eleições diretas. 

Contudo, ainda que sob tais influências, os próximos governantes, que 

sucederam a Vargas, continuaram em busca de legitimidade de seus governos. 

(ACURCIO, 1998). Houve um crescimento no sistema da seguridade social, o que deu 

início a um jogo político, que consistia em um intercâmbio de favores. Os 

trabalhadores garantiam a legitimação dos governantes, que em troca beneficiavam 

de forma diferenciada os grupos de trabalhadores com maior poder de influência. Esse 

fenômeno ficou conhecido como massificação de privilégios e levou o sistema 

previdenciário a uma profunda crise. (FLEURY, 2009, p.746-747). 

Já a partir dos anos de 1960 houve uma modificação significativa do cenário 

visto até então. O mundo passava pela Guerra Fria e se encontrava polarizado, de um 

lado estava o regime capitalista e de outro o socialista. Ao mesmo tempo a América 

Latina foi domina por regimes autoritários.3  

No Brasil, o governo militar adotou algumas medidas, como, por exemplo, 

promover a abertura da economia ao capital estrangeiro, proibir as greves, reformular 

                                            
3 O Brasil, em 1964, passou a ser governado pelos militares, que permaneceram mais de vinte anos no 

poder. 
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o sistema político e decretar os atos institucionais. No campo da saúde, existia uma 

dualidade, o sistema de saúde previdenciário, por meio dos institutos de pensão, e a 

saúde pública, por meio do Ministério da Saúde (MS), criado em 1953, ainda no 

período da democracia populista. 

Enquanto o sistema de saúde previdenciário era voltado para o atendimento 

dos trabalhadores formais urbanos, a saúde pública era direcionada para os 

trabalhadores rurais e para a população mais pobre. Sob a justificativa de que os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), criados na época do governo de 

Getúlio Vargas, encontravam-se em situação de insolvência, o governo militar criou o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que uniformizou os benefícios dos 

contribuintes e eliminou o modelo que garantia aos trabalhadores representação nos 

processos decisórios. Além disso, o INPS passou a fazer predominantemente a 

contratação de serviços do setor privado de saúde. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p.15-

18). 

O modelo de remuneração por unidade de serviços (US), posto em prática 
pelo INPS para pagar seus fornecedores, mostrar-se-ia altamente danoso por 
incentivar a corrupção, ampliar de forma desmesurada procedimentos 
médicos desnecessários e impedir qualquer planejamento dos serviços a 
serem priorizados (Braga, Paula, 1986; Escorel, Nascimento, Edler, 2005). 

No que concerne à saúde pública, o período é marcado pela instauração de 
uma crise de recursos e pelo enfraquecimento da capacidade de ação do MS. 
É ilustrativa desse processo a queda da participação da pasta da saúde no 
orçamento total da União de 2,21% para 1,40%, entre 1968 e 1972 (Braga, 
Paula, 1986). Nesse mesmo período, o Ministério dos Transportes e as forças 
armadas, recebiam 12% e 18% do orçamento, respectivamente (Médici, 
1987) (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p.15-18). 

 

O governo militar concedeu incentivos fiscais, permitindo o abatimento no 

imposto de renda das empresas, deduzindo os gastos que teriam com a saúde dos 

empregados e incentivando o setor privado de saúde.  Posteriormente, as empresas 

privadas do ramo da saúde deixaram de ser dependentes dos convênios e 

investimentos governamentais e abandonaram o caráter de assistência 

complementar, adquirindo um status suplementar da saúde no país. A partir de então, 

os trabalhadores, nas negociações coletivas passaram a reivindicar por planos de 

saúde empresariais e surgiram ainda os planos de saúde individuais. (MENICUCCI, 

2014, p. 78-81) 

Até que, no final da década de 1970, a crise mundial do petróleo assolou a 

economia brasileira, dando início aos primeiros movimentos que lutavam pela reforma 
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da saúde no país. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p.15-18). A partir desse contexto, 

surgiram posicionamentos adversos quanto à reinvindicação do direito à saúde no 

Brasil. Enquanto um grupo defendia a estatização, ou seja, que a obrigação de prover 

a saúde para todos era do Estado, outros defendiam a privatização. 

Como consequência desse pensamento antagonizado, a Constituição Federal 

de 1988 trouxe um sistema híbrido, colocando a saúde como um direito universal e 

ampliando a responsabilidade do Estado, mas dando ainda a possibilidade de 

continuidade das empresas privadas sem grandes regulamentações.4 A Constituição 

Federal de 1988, ao mesmo tempo que defende que a iniciativa privada é livre, cria o 

Sistema Único de Saúde (SUS), organização descentralizada, que visa o atendimento 

integral da sociedade. 

Graças aos movimentos sociais democráticos como a reforma sanitária, a 

Constituição deu prioridade à rede pública de saúde, proibindo que recursos públicos 

fossem destinados para auxílio de instituições privadas.5 (MENICUCCI, 2014, p.78-

81). 

A reforma sanitária no Brasil é conhecida como o projeto e a trajetória de 
constituição e reformulação de um campo de saber, uma estratégia política e 
um processo de transformação institucional. Emergindo como parte da luta 
pela democracia, a reforma sanitária já ultrapassa três décadas, tendo 
alcançado a garantia constitucional do direito universal à saúde e a 
construção institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) (FLEURY, 
2009, p.746-747). (grifos meus). 

 

1.2. Direito à saúde - um direito fundamental 

 

Já foi possível notar que a Constituição de 1988 trouxe grandes avanços 

quando se trata da temática direito à saúde, colocando-o em um patamar de direito 

fundamental. O título II da Carta Magna fala sobre os direitos e garantias 

fundamentais. Conforme explica Pedro Lenza: “os direitos são bens e vantagens 

prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através 

dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou 

prontamente os repara, caso violados” (LENZA, 2014, p. 1059). 

                                            
4 Apenas em 1998 surge uma lei para regulamentar os planos privados, a lei 9.656/98, e somente em 
2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
5 Apesar de proibir que recursos públicos fossem destinados para auxiliar instituições privadas, a 
Constituição de 1988 omitiu-se quanto aos subsídios indiretos para tais instituições. 



17 
 

 A doutrina classificou os direitos fundamentais em dimensões.6 Neste trabalho 

será focado os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são os chamados os 

direitos sociais, culturais e econômicos. Historicamente, o que impulsionou os direitos 

de segunda dimensão foi a Revolução Industrial ocorrida na Europa do século XIX. 

Devido às péssimas condições de trabalho em que os empregados se encontravam, 

surgiram grandes movimentos em busca de melhorias. Assim, no início do século XX 

foram estabelecimentos os direitos sociais e coletivos.  

De acordo com o art. 6º da Constituição Federal, são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção a maternidade e à infância e a assistência dos 

desamparados. Da mesma forma, o artigo 196 da Constituição Federal define o direito 

à saúde como um direito de todos e dever do Estado, que deve garantir o acesso 

universal e igualitário à saúde por meio de políticas sociais e econômicas, visando a 

proteção e recuperação.   

Neste sentido, conforme entendimento doutrinário, por se tratar de um direito 

social, o direito à saúde possui natureza negativa e positiva, pois o Estado e os 

particulares não devem praticar atos prejudiciais a terceiros, mas deve o Estado, ao 

mesmo tempo, implementar tais direitos por meio de políticas sociais. (LENZA, 2014, 

p.1183). 

 

1.3. Competência para legislar e executar o direito à saúde 

 

A competência para legislar sobre a proteção e defesa da saúde foi distribuída 

entre os entes da federação, ou seja, entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Cabe à União legislar sobre as normas gerais, aos Estados suplementar 

aquilo que foi estabelecido pelas normas da União e aos Municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local, mas todas as esferas são competentes para a execução 

(BARROSO, 2007, p.12-14). Assim, a obrigação de prestar o serviço público de saúde 

                                            
6 Os direitos de primeira dimensão representam a passagem de um governo autoritário para um Estado 
de Direito, prezando pelas liberdades individuais, especificamente os direitos políticos e civis. Os 
direitos fundamentais de terceira dimensão surgiram em decorrência das grandes mudanças ocorridas 
com o progresso das tecnologias e da área científica, o que levou a comunidade internacional a se 
preocupar com novas questões e a buscar a proteção de direitos como preservação do meio ambiente 
e patrimônios comuns da humanidade, direitos do consumidor e de comunicação. Tais direitos são 
marcados pelo lema solidariedade e fraternidade, pois são direitos que ultrapassam a esfera do 
individual e representam uma preocupação universal. (LENZA, 2014, p.1156-1158).  
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é solidária entre todos os entes da federação. O próprio Supremo Tribunal Federal 

reconhece isso, conforme trecho do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal: 

Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no 
art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de 
assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a 
um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer 
que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização 
federativa (MELLO, 2000).  

 A obrigação solidária dos entes da federação não significa, contudo, que todos 

detém uma competência ilimitada, já que, caso assim fosse, haveria uma prestação 

de serviços de saúde ineficiente, na qual os recursos federais, estaduais e municipais 

seriam utilizados para a realização de uma mesma tarefa (BARROSO, 2007, p.12-14). 

O que se pretende deixar claro, conforme já explicado por Barroso, é que a 

competência para a execução de serviços de saúde é de qualquer um dos entes da 

federação, podendo a cobrança recair sobre a União, Estados ou Municípios.   

 

1.4. Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

Conforme mencionado, a Constituição Federal de 1988 criou ainda o SUS, 

estabelecendo entre os artigos 196 e 200 seus princípios: a universalidade no acesso 

à saúde, a integralidade da assistência e equidade na distribuição dos serviços.  

A universalidade garante que todas as pessoas, independentemente de seu 

sexo, raça, características sociais ou pessoais, tenham acesso às ações e serviços 

de saúde, que devem ser assegurados pelo Estado. A equidade objetiva minimizar as 

desigualdades, buscando tratar desigualmente os desiguais e investindo onde há uma 

necessidade maior. Por fim, o princípio da integralidade busca atender as 

necessidades do coletivo, com integração de ações para prevenir e tratar doenças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  

 

1.4.1 Lei 8080/90 – Regulamentação do SUS 

 

Posteriormente a criação da Constituição Federal de 1988, em setembro de 

1990 foi aprovada a Lei nº 8.080/90, intitulada Lei Orgânica da Saúde, tendo por 

objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização de seus 

serviços. 
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A referida lei regulamenta ainda o Sistema Único de Saúde (SUS) e em seu 

artigo quarto o define como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (BRASIL, 1990). 

O artigo 6º da Lei nº 8.080/90 diz quais as ações estão incluídas no campo de 

atuação do SUS e entre elas insere a assistência terapêutica, inclusive farmacêutica. 

A lei trata expressamente sobre a concessão de medicamentos. 

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do 
inciso I do art. 6º consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos 
de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as 
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o 
agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com 
o disposto no art. 19-P (BRASIL, 1990). (grifos meus). 

 

1.4.2  Assistência farmacêutica no SUS 

 

Conforme explica Fabiola Sulpino Vieira, doutora em saúde coletiva, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e institucionalizado pela 

Lei 8080/1990, Lei Orgânica da Saúde, o que foi considerado como um grande 

avanço, uma vez que garantiu uma grande inclusão social (VIEIRA, 2010, p.149-154). 

Um aspecto relevante quanto à assistência farmacêutica é que existe uma 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que os países, por 

meio de seus governos, tenham listas de medicamentos que são essenciais para que 

a população tenha um acesso universal, igualitário e seguro a esses remédios. 

O Brasil já adotava uma “Relação de Medicamentos Essenciais”, hoje 

conhecida como “Rename”, antes mesmo da recomendação. Lista esta que é 

atualizada duas vezes por ano. Contudo, não é possível afirmar que o “Rename” 

atenda rigorosamente aos propósitos da recomendação da OMS, pois a lista não torna 

obrigatória a oferta dos medicamentos pelo SUS, funcionando apenas como 

referência no momento da prescrição e da oferta dos medicamentos (VIEIRA, 2010, 

p.149-154). 
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1.5 Portaria nº 3.916/GM – Política Nacional de Medicamentos   

 

Outra regulamentação que diz respeito à assistência farmacêutica no Brasil é 

a portaria nº 3.916/GM, que foi editada no dia 30 de outubro de 1998. A portaria 

promete, em sua apresentação, melhorias na assistência farmacêutica do país. 

Aprovada pela Comissão Inter gestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, 
a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito "garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do 
uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais". 
Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação 
de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, o 
estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária. 

 A presente Política observa e fortalece os princípios e as diretrizes 
constitucionais e legalmente estabelecidos, explicitando, além das diretrizes 
básicas, as prioridades a serem conferidas na sua implementação e as 
responsabilidades dos gestores do Sistema Único de Saúde – SUS – na sua 
efetivação. 

 O Ministério da Saúde está dando início às atividades de implementação 
desta Política. Um exemplo disso é a criação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que busca garantir condições para a segurança e 
qualidade dos medicamentos consumidos no País. Dada a sua abrangência, 
a consolidação da Política Nacional de Medicamentos envolverá a adequação 
dos diferentes programas e projetos, já em curso, às diretrizes e prioridades 
estabelecidas neste documento (SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 
1998).  

De acordo com a supracitada portaria, para que a população consiga ter acesso 

à medicamentos seguros, de qualidade e com preços acessíveis, os gestores do SUS, 

seja na esfera federal, estadual ou municipal, devem seguir as diretrizes ali 

estabelecidas. 

A primeira diretriz diz respeito à adoção da lista de medicamentos essenciais, 

que são aqueles considerados básicos para atender a maior parte das patologias da 

população. Assim, o Ministério da Saúde deverá atualizar a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), baseando-se em listas estaduais e municipais.  

Ao final, deve ser criada uma única lista, para gerar uma padronização da prescrição 

e do abastecimento dos medicamentos fornecidos pelo SUS, diminuindo, 

consequentemente, os custos dos remédios. 

Destaca a portaria que a atualização da RENAME deve ser ajustada levando 

em consideração as necessidades locais, de acordo com as doenças mais recorrentes 

naquela região. 



21 
 

O que se busca é uma descentralização, no sentido de programar a aquisição 

e distribuição de medicamentos, segundo os critérios de necessidade da população, 

buscando o planejamento da responsabilidade de cada um dos entes da federação. 

Quanto à questão orçamentária, determina a portaria que as três esferas do 

governo deverão garantir a aquisição e distribuição dos medicamentos em seus 

orçamentos, seja de forma direta ou descentralizada. Os recursos repassados pelo 

governo federal serão utilizados pelos Municípios e coordenados pelos Estados para 

a aquisição dos medicamentos utilizados na saúde básica 

Conforme explica Barroso, no que toca a distribuição de medicamentos, a 

competência dos entes da Federação não consta na Constituição ou em outras leis, 

mas pode ser encontrada em atos administrativos, sendo o que mais se destaca a 

portaria nº 3.916/98, do Ministério da Saúde.  

No sistema atual a União, os Estados e Municípios elaboraram uma lista de 

medicamentos que serão disponibilizados à população, cabendo ao ente federal o 

auxílio aos gestores estaduais e municipais e a elaboração da Relação Nacional de 

Medicamentos. Já o Município, este será responsável por elaborar sua própria lista de 

medicamentos essenciais, baseando-se obviamente no RENAME.7 

Por sua vez, os Estados e o Distrito Federal, juntamente com a União, são os 

responsáveis pela aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais, que são 

aqueles utilizados em tratamentos de doenças específicas, que atingem um número 

menor de pessoas e que apresentam um custo maior em razão de seu valor ou do 

seu uso por um período longo (BARROSO, 2007, p.12-14). 

 

1.6 Lei 10. 958/2004 - Programa Farmácia Popular 

 

O Programa Farmácia Popular foi criado em 2004 por meio da Lei nº 10.858 e 

regulamentado pelo Decreto nº 5.090/2004, com o objetivo de garantir ainda mais o 

acesso aos medicamentos essenciais, disponibilizando os remédios utilizados para o 

tratamento das doenças mais populares no território nacional. 

                                            
7 Segundo a OMS, medicamentos essenciais são aqueles que a população necessita para que sejam 
atendidas suas necessidades prioritárias, os quais devem estar sempre disponíveis, segundo um 
critério de relevância para a saúde pública, sendo comprovadamente eficazes e seguros. (BARROSO, 
2007, p. 12-14). 
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O diferencial deste programa para os demais é que a aquisição dos 

medicamentos está condicionada ao pagamento direto por parte dos cidadãos que os 

utilizam. Os medicamentos são vendidos a preço de custo (VIEIRA, 2009). Segundo 

o Ministério da Saúde, o programa funcionada sob responsabilidade da Fundação 

Oswaldo Cruz 8 em parceria com os governos estudais e municipais e a ideia era criar 

e manter unidades próprias ou fornecer os medicamentos para drogarias da rede 

privada associadas ao programa. 

 Nas unidades seria possível encontrar medicamentos e preservativos por 

preço de custo, o que reduziria os valores para os consumidores em até 90%, com as 

únicas condições para a venda a apresentação de documento com foto, CPF e a 

receita médica. Em 2017, com o objetivo de otimizar gastos, optou-se pelo fim da 

manutenção dessas unidades e, em contrapartida, o Ministério da Saúde começou a 

repassar os valores para o financiamento da Assistência Farmacêutica básica dos 

municípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 

1.7 Problemas enfrentados na saúde pública brasileira 

 

Apesar dos grandes avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, com 

a consequente criação do SUS, seguida das já mencionadas regulamentações 

infraconstitucionais, a realidade se encontra muito distante do acesso igualitário e 

universal do direito à saúde previsto no texto constitucional. 

Em 2000, já doze anos depois da promulgação da Constituição, estimou-se que 

aproximadamente 41% da população, o que correspondia a 70 milhões de pessoas, 

não tinham acessos a medicamentos no Brasil (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 215). De 

acordo com dados levantados pelo Conselho Federal de Medicina, em 2017 o governo 

gastou o valor per capita de R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) ao dia com 

a saúde de cada habitante do país, conjuntamente nas esferas federal, municipal e 

estadual. O gasto anual foi de R$1.271,65 (mil duzentos e setenta e um reais e 

sessenta e cinco centavos) por habitante (CFM, 2018). 

As informações levantadas pelo CFM consideraram as despesas em Ações 
e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) declaradas no Sistema de Informações 
sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), do Ministério da Saúde. 
Pela lei, cada ente federativo deve investir percentuais mínimos dos recursos 

                                            
8 A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências 
biológicas vinculada ao Ministério da Saúde. 
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arrecadados com impostos e transferências constitucionais e legais. No caso 
dos Estados e do Distrito Federal, este índice deve ser de pelo menos 12% 
do total de seus orçamentos. No caso dos municípios, o valor de base 
corresponde a 15%. Para a União, a regra prevê aplicação mínima, pelos 
próximos 20 anos, de 15% da receita corrente líquida, mais a correção da 
inflação (CFM, 2018). 

 
 Conforme os dados, em 2017, o governo gastou R$262,8 bilhões com ações e 

serviços de aperfeiçoamento do SUS. De acordo com o presidente do CFM, Carlos 

Vital, por mais que o valor do investimento tenha aumentado nos últimos dez anos, 

continua baixo quando comparado com os parâmetros internacionais e tem se 

mostrado insuficiente para atender às necessidades da população (CFM, 2018).              

 Foi possível notar que, apesar dos direitos previstos constitucionalmente, das 

regulamentações existentes e de programas de incentivo do governo como a farmácia 

popular, a realidade do país está ainda longe da ideal e o fornecimento de 

medicamentos não atende às necessidades da população.                                                                                                                        
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2. O PAPEL DO JUDICIÁRIO NA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS 

 

2.1. Busca do Poder Judiciário para o fornecimento de medicamentos 

 

Em razão da enorme discrepância entre o que está previsto no corpo da 

Constituição e a realidade em que a população se encontra, a busca pelo Poder 

Judiciário para o fornecimento de medicamentos já virou uma realidade brasileira, se 

tornando cada vez mais comum. De acordo com o CNJ, entre 2008 e 2017, aumentou 

em 130% (cento e trinta por cento) o número de ações judiciais que possuem relação 

com saúde (CNJ, 2019).9 

O estudo conseguiu auferir também que 498.715 processos de primeira 

instância, em 17 comarcas diferentes, e 277.411 processos em segunda instância, em 

15 Tribunais de Justiça brasileiros, estavam relacionados à saúde, o que levou o 

Ministério da Saúde a identificar um crescimento de aproximadamente treze vezes em 

gastos com demandas judiciais nos últimos sete anos. 

Assim, a conclusão do estudo não poderia ser outra além de que a 

judicialização do direito à saúde tornou-se um tema de suma relevância tanto para o 

sistema de saúde como para o Poder Judiciário, que agora precisa lidar com essa 

demanda processual, que em sua maior parte contém pedidos de tutela provisória de 

urgência. 

O inciso XXV do artigo 5º da Constituição Federal diz que não será excluída da 

apreciação do Poder Judiciário lesões ou ameaças de direito, garantindo que qualquer 

cidadão tenha amplo acesso à justiça. Apesar do que está refletido no texto 

constitucional, o acesso à justiça nem sempre se mostra irrestrito. Isso acontece pelos 

mais diversos motivos como a falta de informação da população carente sobre seus 

direitos, a falta de defensores públicos para àqueles que não possuem condições 

financeiras e a morosidade na solução de conflitos.  

Mesmo com todas essas dificuldades, as demandas judiciais são cada vez mais 

constantes, inclusive para fornecimento de medicamentos que não são oferecidos 

pelo SUS, pois os cidadãos enxergaram nas ações judiciais uma forma de garantir 

seus direitos fundamentais (OLIVEIRA, 2013, p. 80-81). 

                                            
9 O estudo chamado de “Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas 
de solução” foi realizado pelo Instituto de Ensino e pesquisa (Insper) para o CNJ (CNJ, 2019). 
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 Contudo, existe um questionamento frequentemente levantado, que é se 

conceder medicamentos que não constam nos atos normativos do SUS está incluído 

no papel que o Judiciário deve exercer segundo os preceitos constitucionais. Para 

compreender melhor a questão, é preciso entender primeiramente qual a função típica 

do Poder Judiciário e dos demais poderes.  

 

2.2.    A separação dos poderes e a função típica do Poder Judiciário 

 

A definição da tripartição dos poderes começou ser formulada por Aristóteles, 

que em sua obra chamada “Política” explica que os monarcas exerciam três funções, 

a de editar normas, aplicar essas normas e julgar conflitos referentes à execução das 

mesmas. Mas foi Montesquieu, em sua obra “O espírito das leis”, quem popularizou a 

ideia de uma composição de três órgãos diferentes, porém interligados, para o 

exercício de tais atribuições, cada um com sua função típica, exercendo-a de modo 

autônomo e independente.  

A teoria renegava a ideia da concentração de poderes nas mãos de um 

monarca e se baseava no conceito de freios e contrapesos, ou seja, esses três órgãos 

deveriam ser independentes e se fiscalizar reciprocamente. A principal vantagem 

desse sistema seria evitar os abusos de poder, como acontecia com os reis 

absolutistas. A teoria de Montesquieu serviu assim como inspiração para diversos 

movimentos como a Revolução Francesa e inspira até os dias atuais os países que 

implantaram o sistema democrático, dentre eles o Brasil. 

Assim, cada um dos três poderes tem uma função típica, a do Poder Judiciário 

é chamada função jurisdicional, que consiste em aplicar o direito aos casos concretos. 

Ao Poder Executivo cabem os atos de administração e chefia, de modo a resolver 

problemas concretos e individuais, conforme as leis. O Poder Legislativo ficou 

responsável pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Poder Executivo 

e por editar normas gerais que guiam a conduta dos demais poderes. 

O que se questiona é se a concessão de medicamentos por meio de decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário fere ou não o princípio da separação dos Poderes .  

No próximo capítulo serão analisados os diferentes pontos de vista, tanto daqueles 

que acreditam que tal instituto é ferido, quanto daqueles que negam a violação desse 

princípio. 
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Adianta-se que o entendimento jurisprudencial já consolidado, inclusive dos 

tribunais superiores, é no sentido de que não há violação ao princípio da separação 

dos poderes, uma vez que o Judiciário atua não apenas como um órgão jurisdicional, 

mas também como um fiscalizador da atividade administrativa. Conforme explica 

Pedro Lenza: “importantes decisões do Judiciário brasileiro vêm sendo proferidas no 

sentido do controle e intervenção nas políticas públicas em razão de inércia estatal 

injustificável ou da abusividade governamental” (LENZA, 2014, p.1197). 

 

2.3    Judicialização da saúde 

 

Ao proferir decisões que determinam à Administração Pública a entrega de 

medicamentos que não constam na lista do SUS, o Judiciário passa a interferir no 

planejamento das políticas de saúde programadas pelo Poder Executivo. Escolhas 

que inicialmente seriam de competência de gestores de saúde passam a ser feitas 

pelo Poder Judiciário e, como tais decisões envolvem recursos públicos e políticas 

sociais, afetam toda a coletividade. 

Essa interferência do Poder Judiciário na esfera política passou a ser chamada 

pela doutrina de “judicialização” e é um fenômeno da atualidade, que passou a 

acontecer principalmente em razão do controle de constitucionalidade (BORGES; 

UGÁ, 2009, p. 2).  

Após a aprovação da Constituição Federal Brasileira de 1988 tornou-se cada 
vez mais frequente a interferência do poder judiciário em questões que, 
primariamente, são da competência dos poderes executivos ou legislativos. 
A este novo papel exercido pelo Judiciário na garantia de direitos 
individuais tem sido atribuída a noção de judicialização (CHIEFFI; 
BARATA, 2009). (grifos meus). 

Quando se fala de judicialização da saúde, a procura por assistência 

farmacêutica tem se destacado, no sentido de garantir a aquisição de medicamentos 

que não estão disponíveis no serviço público de saúde por diversos motivos como os 

preços abusivos dos fabricantes, a falta de estoque, de padronização ou de registro 

ou porque não há comprovações científicas de sua eficácia (CHIEFFI; BARATA, 

2009). 

A prova de que o tema da judicialização da saúde tem ganhado grande 

destaque nos últimos anos é que tais demandas já chegaram até mesmo aos 

Tribunais Superiores, como no caso dos julgamentos dos Recursos Especiais nº 

1657156, que será analisado mais a frente, onde o STJ examinou a possibilidade do 
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fornecimento de medicamentos não constantes nos atos normativos do SUS, e nº 

566471, em que apreciou o dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo 

para aqueles que não possuem condições financeiras de adquiri-los; bem como 

o  Recurso Extraordinário nº 1165959, em que o STF discutiu o dever do Estado de 

fornecer os medicamentos que não possuem registro na ANVISA. 

Portanto, não há como negar a relevância do tema na realidade brasileira. O 

número de ações requerendo a concessão de medicamentos tem crescido cada vez 

mais e se tornado uma grande preocupação para o Estado, principalmente para o 

Poder Judiciário. 

 

2.4   Um pouco sobre o Recurso Extraordinário nº 1165959  

 

No dia 22 de maio de 2019, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento 

ao Recurso Extraordinário nº 1165959, incluído no tema 500 da repercussão geral, 

conforme voto do Ministro Luís Roberto Barroso e vencidos os votos do relator Ministro 

Marco Aurélio e do presidente Ministro Dias Toffoli. A tese fixada foi a de que o Estado 

não é obrigado a fornecer medicamentos experimentais, pois, de maneira geral, a falta 

de registro na ANVISA impossibilita a concessão do mesmo via decisão judicial. 

Apenas em casos excepcionais poderia o medicamento ser concedido sem que 

tivesse registro sanitário, desde que houvesse mora irrazoável, de 120 a 360 dias, por 

parte da ANVISA em apreciar o pedido. Devendo neste caso constar (i) o pedido de 

registro no Brasil, exceto nos casos de medicamentos de doenças raras, (ii) o registro 

do medicamento em agência de regulamentação renomada no exterior e (iii) que não 

haja medicamento com registo que possa substituí-lo.  

Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso atestou a constitucionalidade do 

artigo 19-T da Lei nº 8080/1990. Tal artigo proíbe, em qualquer das esferas de gestão 

do SUS, o pagamento ou ressarcimento de medicamentos que não sejam autorizados 

ou registrados na ANVISA ou que estejam em fase experimental. De acordo com 

Barroso não se trata de negar o direito fundamental a saúde, mas de entender que os 

recursos financeiros do Estado são limitados. A concessão de medicamentos não 

registrados na ANVISA, segundo o ministro, configura-se como judicialização 

excessiva e seus resultados não tem se mostrado positivos, uma vez que os valores 

concedidos pela via judicial para o fornecimento de medicamentos são deslocados do 

planejamento feito para a coletividade. A concessão por parte do Judiciário acabaria 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5559067
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5559067
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por retirar a universalidade do direito fundamental à saúde, criando uma seletividade, 

onde seriam privilegiados somente àqueles que conseguissem uma decisão judicial 

favorável (STF, 2019). 

 

2.5   Um pouco sobre o Recurso Extraordinário nº 566471 

 

O Recurso Extraordinário nº 566471 foi interposto pelo Estado do Rio Grande 

do Norte. O estado em questão alegou que foram desrespeitados diversos artigos da 

Constituição como os artigos 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º. Segundo o requerente, 

quando o Judiciário determina que o medicamento seja fornecido pelo ente público, 

ainda que não esteja incluído em seu programa, o orçamento destinado para tal 

finalidade sempre é ultrapassado, pois já não existe mais o rateio das despesas e a 

União se recusa a reembolsar o estado pelos gastos, sob a justificativa de que por se 

tratar de cumprimento da relação fora do estabelecido pelo MS, não tem o dever de 

fazê-lo. 

O Estado explicou ainda sobre o princípio da reserva do possível, lembrando 

que os recursos são limitados e que ao beneficiar o requerente de uma ação, o Poder 

Judiciário prejudica outras pessoas, pois o recursos previsto para políticas universais 

de saúde acabam sendo destinados ao requerente da decisão judicial, que determina 

a entrega de medicamentos muito caros. Além disso, alegou que muitas das vezes os 

medicamentos sequer reestabelecem a saúde do paciente, mas prolongam sua vida 

por um período de tempo, em uma situação já precária.  

Destacou ainda o estado de Rio Grande do Norte que a saúde não é o único 

direito social protegido constitucionalmente, estando ao seu lado a educação, 

segurança, moradia, previdência, proteção à infância e maternidade, o trabalho, a 

assistência aos desamparados, o lazer e que deve haver um investimento mínimo em 

tais áreas. 

Conforme evidencia, a concessão dos medicamentos de alto custo por meio de 

decisões judiciais levaria a uma ruptura com os princípios da legalidade orçamentária 

e da separação dos poderes, por se tratar de fármacos que não constam no Programa 

de Dispensação de Medicamentos. Explica o requerente que o próprio artigo 196 da 

Constituição Federal incumbe ao Estado o poder de definir as políticas públicas que 

garantem o acesso a saúde de maneira igualitária e universal, tratando-se de 

obrigação genérica. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5559067
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Em 15 de novembro de 2007 o STF decidiu que se tratava de um tema de 

repercussão geral. O relator ministro Marco Aurélio iniciou seu voto lembrando que 

seu posicionamento, quando se trata do tema judicialização da saúde, sempre se 

manteve firme no sentido de que o Estado não pode se eximir de suas 

responsabilidades e que problemas com orçamento não servem para justificar o 

inadimplemento de um direito protegido constitucionalmente, permanecendo seu 

entendimento o mesmo, pois defende a efetividade dos direitos fundamentais sociais 

ao máximo, especialmente quando se fala de mínimo existencial. 

Conforme explicou o relator, existe no Brasil uma Política Nacional de 

Medicamentos, com a consequente elaboração de listas dos medicamentos que serão 

disponibilizados, bem como o Programa de Medicamentos de Dispensação em 

Caráter Excepcional, tratando especialmente dos medicamentos de alto custo. A 

expectativa seria de que essas políticas permitissem uma realidade de dispensação 

universal e uso racionalizados dos fármacos, mas essa não é a realidade observada 

no país. Nos termos do relator, não deveria o Poder Judiciário elaborar Políticas 

Públicas, mas não só poderia, como deveria, agir quando essas Políticas Públicas não 

fossem efetivadas. 

Além disso, pontuou o relator, que nessas situações não se poderia alegar o 

caráter programático das normas constitucionais sobre direito à saúde, pois o mínimo 

existencial10 estaria sendo ferido e o direito a saúde se sobreporia aos demais 

argumentos, como a separação dos poderes, a ordem econômica, a universalização 

quanto aos demais cidadãos e os investimentos em outros setores como a educação 

e o lazer. A efetivação do direito fundamental a saúde se sobreporia a todos os 

argumentos. 

O relator argumentou também que não desejava defender uma irrestrita 

intervenção do Judiciário em políticas públicas, mas somente validar sua atuação em 

casos reais, aonde as políticas públicas não chegassem, a fim de proteger o mínimo 

existencial. Destacou que nos últimos vinte anos o STF tem garantido o acesso aos 

medicamentos fornecidos pelo Estado àqueles que não possuem condições 

financeiras de adquiri-los.  

                                            
10 O mínimo existencial, composto por uma série de prerrogativas, determina a prestação positiva do 
Estado na concretização dos direitos sociais básicos, como a saúde, a assistência social, moradia, 
alimentação, segurança e a proteção da criança e do adolescente. (RABELO, 2012, p.3-5) 
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Seguindo a linha de argumentos expostos, o relator propôs que o recurso do 

Estado do Rio Grande do Norte fosse desprovido e sugeriu a fixação da tese de que 

a título de repercussão geral, fosse feito o reconhecimento do direito ao fornecimento 

de medicamentos de alto custo, por meio do Estado, que não constassem em Política 

Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em 

Caráter Excepcional, desde que houvesse a comprovação da imprescindibilidade11 do 

medicamento, não podendo ser substituído por outro, além da demonstração da 

incapacidade financeira do paciente e de sua família para adquirir o fármaco (STF, 

2019). 

 

2.6     Decisões judiciais do TJRJ 

 

A fim de compreender de maneira mais aprofundada como o Poder Judiciário 

vem se comportando diante dos pedidos de fornecimento de medicamentos que não 

constam na lista do SUS, foram analisadas decisões selecionadas no banco de dados 

do site institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A busca 

realizada em maio de 2019 foi feita por assunto, dentro dos processos cíveis, 

utilizando-se o termo “medicamentos lista do SUS” no ano de 2019.  

Foram encontradas quarenta e cinco decisões, tendo sido realizada a leitura e 

análise dos acórdãos e decisões monocráticas proferidos. Destaca-se que foram lidas 

e analisadas apenas àquelas decisões que chegaram à segunda instância, ou seja, 

apenas as decisões decorrentes de recursos judiciais.  

Primeiramente é importante ressaltar que das quarenta e cinco decisões 

analisadas quarenta e uma tinham como parte recorrente o poder público, conforme 

elucida a tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Essa imprescindibilidade deve ser comprovada por meio de laudo médico de que o enfermo necessita 
do medicamento de alto custo, que não está incluso nos programas do Poder Público, para aumentar 
a sobrevida ou melhor a qualidade de vida do paciente (STF, 2019). 
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Tabela 01 – Partes recorrentes das decisões de primeira instância 

Quem recorreu da decisão  Quantidade de decisões 

Estado 09 

Município12 15 

Estado e município 10 

Parte autora 03 

Estado e parte autora 02 

Município e parte autora 02 

Estado, Município e parte autora 03 

Reexame necessário 01 

 

Em seus recursos, os Estados e os Municípios que foram compelidos em 

primeira instância a concederem os medicamentos pleiteados pela parte autora, 

alegam, entre outros argumentos, que tais medicamentos não integram a lista oficial 

do SUS. 

Pelo resultado dos recursos interpostos é possível observar como o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem se posicionado sobre o tema, uma vez 

que conforme tabela abaixo, dos 41 (quarenta e um) recursos interpostos pelos 

Estados e Municípios e duas respectivas autarquias e fundações, 32 (trinta e dois) 

foram julgados improcedentes, ou seja, 71,1% das decisões analisadas foram 

desprovidas, no sentido de manter a sentença que compele o Estado a conceder os 

medicamentos. 

Dois processos obtiveram como decisão o provimento parcial do recurso 

movido pelo Poder Público no sentido de possibilitar a substituição dos medicamentos 

pleiteados por outros genéricos ou similares, desde que contivessem o mesmo 

princípio ativo e obtivessem autorização do médico. E, por fim, uma decisão julgou 

procedente o recurso estatal, impondo a parte autora que apresentasse receita 

médica a cada seis meses. 

 

 

 

 

                                            
12 Inclui-se aqui como recorrente o Município quando o recurso foi interposto por suas fundações e 
autarquias. 
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Tabela 02 – Julgamento do recurso 

Resultado do recurso  Quantidade de decisões 

Recurso do poder público desprovido 32 

Suspensão do processo 06 

Parcial provimento do recurso do poder 
público 

03 
 

Provimento do recurso do poder público 01 

  
Importante ressaltar que apesar do Superior Tribunal de Justiça ter concluído o 

julgamento do Recurso Repetitivo nº 1657156 no dia 24 de abril de 2018, tal 

entendimento não se aplicou a maior parte das decisões encontradas, uma vez que o 

STJ deliberou sobre a modulação dos efeitos da referida decisão. Sendo assim, os 

efeitos da decisão proferida pelo STJ recaíram apenas sob os processos distribuídos 

a partir de seu julgamento, ou seja, a partir de 24 de abril de 2018. 

Das quarenta e cinco decisões analisadas apenas oito foram distribuídas em 

2018, tendo sido as demais distribuídas em anos anteriores. 

O entendimento dos magistrados nesses casos em que os efeitos da decisão 

do STJ não eram aplicáveis foi no sentido de conceder os fármacos, sob o argumento 

de que as listas de medicamentos, como o RENAME, são apenas orientações de 

prescrição e abastecimento, mas não podem ser utilizadas como uma imposição 

normativa. Segundo grande parte dos entendimentos, as listas não podem servir como 

um impeditivo para o fornecimento dos medicamentos por parte do Poder Público, 

pois uma norma administrativa não pode limitar um direito fundamental. 

Quanto a alegação dos Estados e Municípios de que existem outras 

alternativas terapêuticas já fornecidas pelos SUS, grande parte dos magistrados 

entendeu que tal alegação não é suficiente para desobrigar o Poder Público de 

fornecer os medicamentos que são prescritos pelos médicos. 

Os Estados e Municípios por diversas vezes alegaram ainda que manter a 

sentença seria declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 19-M, I; 

19-P; 19-Q e 19-R todos da Lei n° 8.080/1990, mas as decisões atestam que tal 

pensamento não deve prosperar, pois o que se busca é justamente o objetivo primário 

de tais regulamentos, ou seja, prover o direito fundamental a saúde, nos termos do 

artigo 2º da Lei nº 8.080/90. 
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Quanto a alegação dos recorrentes de que o fornecimento de medicamentos 

abala a previsão orçamentária, os magistrados deixam bem claro que entre a 

preservação da saúde do indivíduo e o orçamento, prevalece a saúde por uma 

questão de dignidade da pessoa humana. Destaca-se ainda que o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro já tinha um posicionamento firmado quanto à questão 

dos medicamentos antes mesmo do Recurso Especial julgado pelo STJ, conforme a 

súmula 180 do próprio tribunal. 

Súmula 180 TJ-RJ. A obrigação dos entes públicos de fornecer 
medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e 
por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada 
de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível. (TJ-RJ, 2010) 

 

2.7 Reserva do possível e o mínimo existencial  

 

Conforme visto, em diversas decisões analisadas, os Estados e Municípios 

levantaram o questionamento acerca do orçamento público utilizando-o como 

argumento para se eximir do fornecimento de medicamentos que não constam na lista 

do SUS. Em muitas das decisões foi utilizado o termo reserva do possível quando a 

questão orçamentária era levantada. 

A reserva do possível pode ser compreendida a partir de um aspecto 

econômico que surge em virtude da escassez de recursos frente às necessidades 

humanas, fazendo com que sejam delimitadas prioridades em razão das 

disponibilidades econômicas. Assim são feitas as escolhas públicas por meio do 

Estado e seus órgãos competentes (NUNES; SCAFF, 2011, p. 133). 

Conforme explica Ana Paula Barcellos “A expressão reserva do 

possível procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos 

disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles 

supridas” (BARCELLOS, 2002, p.236).  

Portanto, criada pelo direito constitucional alemão, a chamada reserva do 

possível nada mais é do que uma cláusula utilizada para restringir os deveres do 

Estado na prestação de direitos sociais, compreendendo que o cidadão só pode exigir 

a efetivação de direitos que estejam dentro de um critério de razoabilidade sem que o 

Estado possa negar-lhe o fornecimento. Tais direitos, que seriam aqueles necessários 

para que os cidadãos vivam de maneira digna, são chamados de mínimo existencial 

(BARCELLOS, 2002, p. 236). 
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3. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DO SUS 

 

3.1   RECURSO ESPECIAL nº 1657156: O entendimento do STJ (Enunciado 106) 

 

No dia 25 de abril de 2018, a primeira sessão do STJ concluiu o julgamento do 

Recurso Repetitivo nº 1657156, que fixa alguns requisitos para a concessão, por meio 

de decisão judicial, de medicamentos que não constam na lista do SUS.  

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 
DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO 
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O 
FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do 
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma 
crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de 
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma 
prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A 
Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade 
da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de 
condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da 
recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode 
ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em 
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na 
hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos 
constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede 
que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento 
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: 
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 
incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, 
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 
19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas 
terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 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 na ANVISA do 
medicamento (STJ, 2018). 

Resumidamente, o julgamento estabeleceu a obrigação do Poder Público de 

conceder os medicamentos, ainda que não incorporados pela lista do SUS, contanto 

que estejam presentes, cumulativamente, três requisitos. O primeiro requisito é a 

comprovação, através de laudo, feito pelo médico que acompanha o paciente, de que 

aquele medicamento é necessário e imprescindível no tratamento da patologia. O 

laudo deve ser fundamentado e além da necessidade, deve demonstrar que os 

fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento. O segundo requisito 

consiste na comprovação da incapacidade financeira para a aquisição do 
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medicamento, demonstrando que a compra do remédio comprometeria a subsistência 

do paciente ou de sua família. O terceiro e último requisito é que o medicamento seja 

registrado na ANVISA  

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem 
sede e foro no Distrito Federal, e está presente em todo o território nacional 
por meio das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde 
da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo 
de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados (ANVISA, 2019). 

O STJ modulou os efeitos do recurso para que os critérios estipulados só 

passassem a ser exigidos em processos distribuídos a partir da conclusão do 

julgamento, pois de acordo com o artigo 927, §3º do CPC/15 caso haja alguma 

alteração de entendimento por parte dos tribunais superiores ou decorrente de 

julgamento de casos repetitivos, os efeitos podem ser modulados em razão do 

interesse social e da segurança jurídica.  

O caso que levou ao Recurso Especial diz respeito à uma paciente que foi 

diagnosticada com um glaucoma crônico bilateral (CID 440.1). Foram apresentados 

receituário e laudo, expedidos por médico integrante do SUS, comprovando a 

necessidade do uso contínuo dos medicamentos, que no caso em questão eram dois 

colírios, que não constavam na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS e a 

incapacidade financeira para a compra dos mesmos. 

O pedido de concessão dos colírios foi julgado procedente em primeira 

instância e a decisão foi mantida em segunda instância e pelo STJ, não tendo sido 

exigidos os critérios determinados no Recurso Especial, uma vez que seria necessário 

que as provas fossem novamente examinadas, o que não seria possível em se 

tratando de um Recurso Especial.13 Além do fato do processo ter sido distribuído antes 

dos efeitos da modulação. 

Uma importante questão sobre a decisão do STJ é que foi determinado ainda 

que depois do trânsito em julgado, devem ser realizados estudos para que seja 

                                            
13 Não cabe ao STJ, em sede de Recurso Especial, reavaliar matéria de fato ou provas, devendo limitar-
se a matéria de direito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
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possível determinar se é viável que o medicamento requerido seja incorporado a lista 

do SUS14 (STJ, 2018). 

No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro, ora recorrente, alega que as 

concessões de medicamentos só podem ser feitas se estiverem em conformidade 

com os protocolos clínicos do SUS ou se estiverem presentes em listas editadas pelo 

Poder Público. Assim, o pedido do Estado foi no sentido de não conceder os 

medicamentos ou, subsidiariamente, para substituí-los por medicamentos já 

disponibilizados pelo Poder Público. 

 

3.2     Análise do voto do relator  

 

Foi possível observar que a decisão do STJ foi no sentindo de conceder os 

medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS, desde que preenchidos 

os requisitos cumulativamente. 

O Ministro relator Benedito Gonçalves iniciou seu voto tratando da questão da 

tripartição dos poderes, defendendo a tese de que não há violação da separação dos 

poderes no caso em questão. Isso porque uma das funções principais do Poder 

Judiciário é garantir a efetivação dos direitos fundamentais, que não podem ser 

deixados de lado por desídia do Administrador. 

O voto do relator baseou-se em entendimento jurisprudencial já consolidado de 

que a concessão de medicamentos pelo Poder Judiciário nada mais é do que o órgão 

garantindo o direito fundamental à saúde seja cumprido (STJ, 2019). Tal entendimento 

encontra-se presente em diversos julgamentos e já se consolidou, a exemplo disso 

temos a decisões do próprio STF. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À 
SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. 
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE 
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV - Este Tribunal entende 
que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a 
concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, 
quando houver omissão da administração pública, não configura 
violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar 

                                            
14 Essa avaliação será feita pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Comissão Nacional de 
Tecnologias do SUS (Conitec) (STJ, 2018). 
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de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo 
regimental a que se nega provimento (STF, 2014) (grifos meus).  

Em sua decisão o ministro mencionou ainda o artigo 196 da Carta Magna, que 

garante a todos o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde e impõe ao 

Estado o dever de garantir tal acesso por meio das políticas sociais e econômicas.  

Relembrou do art. 198, II da Constituição Federal, que estabeleceu a criação do SUS 

e da Lei nº 8.080/1990, que traçou suas diretrizes, dentre elas a assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica, conforme a alínea d, inciso I do art.6º. Por 

fim, embasou seu voto na Lei nº 12.401/2011, que determinou em seu art. 1º que o 

título II da Lei nº 8.080/90 seria acrescida do Capítulo VIII. 

 No Capítulo VIII pode ser encontrado o art. 19- M, que determina que a 

distribuição dos medicamentos, com prescrição em conformidade com as diretrizes 

terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser 

tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com as relações instituídas pelo 

gestor público, fazem parte da assistência terapêutica integral traçada nas diretrizes 

da Lei nº 8.080/90. 

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do 
inciso I do art. 6º consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos 
de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as 
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o 
agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com 
o disposto no art. 19-P. 

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a 
dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências 
estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;  II - no âmbito de cada Estado 
e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão 
Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma 
suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 
gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada no Conselho Municipal de Saúde (BRASIL, 2001). 

Finalizando seu voto, o relator destacou que já existe vasta jurisprudência no 

STJ e no STF, que permite o deferimento para o fornecimento de medicamentos não 

incorporado em atos normativos do SUS e concorda com tal entendimento, 

acrescentando ainda que consente com que a concessão se limite aos casos em que 

sejam preenchidos cumulativamente os requisitos já mencionados (STJ, 2019). 
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3.3     Pensamentos pró intervenção do Judiciário 

 

Destaca-se que, de acordo com a análise feita anteriormente no Capítulo II 

deste trabalho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como muitos outros 

Tribunais, como o próprio STF, mesmo antes do entendimento do STJ, já se 

posicionavam no sentido de conceder os medicamentos que não constavam nos atos 

normativos do SUS. 

O entendimento do TJRJ nas decisões proferidas no presente ano, reforça a 

ideia de que listas de medicamentos não podem servir de base para impedir o 

fornecimento de medicamentos, uma vez que uma norma administrativa não pode 

limitar um direito fundamental e que a existência de outras alternativas terapêuticas 

existentes no SUS não podem ser justificativa para eximir a Administração Pública de 

fornecer medicamentos prescritos pelos médicos que acompanham os pacientes. 

O posicionamento do TJRJ, convergindo com o do STJ, ainda relembra que o 

objetivo principal da Lei nº 8.080/90 é promover o direito fundamental à saúde e utilizar 

o artigo 19- M e 19-P para limitar o acesso a esse direito seria um equívoco, pois 

derrotaria o propósito para o qual a lei foi criada. Por fim, pontuou o TJRJ, em diversas 

decisões analisadas para este trabalho, que a alegação da chamada reserva do 

possível não basta para justificar a falta de fornecimento dos medicamentos por parte 

do Poder Público, uma vez que a preservação da saúde do indivíduo e a dignidade da 

pessoa humana prevalecem sobre a questão orçamentária, tratando-se de uma 

prioridade. 

Aqueles que defendem que o Poder Judiciário deve atuar na concretização do 

direito à saúde, alegam que os direitos sociais são fundamentais para garantir a 

dignidade da pessoa humana, que não pode deixar de ser objeto de apreciação do 

Poder Judiciário, devendo o órgão garantir ao menos o mínimo existencial (MENDES, 

2009, p. 7). 

Conforme explica Janaína Rabelo, a reserva do possível tem sido utilizada 

como argumento pelo Poder Público para evadir-se de efetivar direitos sociais. 

Contudo, a reserva do possível não pode ser utilizada sem justo motivo para exonerar 

o Estado do cumprimento de suas obrigações impostas pela Carta Magna, 

principalmente quando o descumprimento levar a perda de direitos fundamentais. 

Portanto, a cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada com a finalidade de 

o Estado evadir-se de suas obrigações constitucionais, sobretudo quando desta 
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postura puder resultar a fulminação de direitos, pois o mero argumento de insuficiência 

orçamentária não basta como justificativa. 

Assim, de maneira excepcional, poderia o Poder Judiciário, diante do 

descumprimento do ordenamento constitucional, autorizar que recursos fossem 

transferidos para a implementação de políticas públicas. A cláusula da reserva do 

possível seria limitada pelo chamado mínimo existencial, a fim de garantir a dignidade 

da pessoa humana. O mínimo existencial como a prerrogativa que garante a 

efetivação dos direitos sociais básicos, deveria ser vista com prioridade pelo Estado, 

o qual deveria se preocupar com outras questões e gastos posteriormente à sua 

efetivação. (RABELO, 2012, p. 3-5). 

 

3.4 As problemáticas do ativismo judicial no direito à saúde 

 

Já foi possível compreender que o entendimento jurisprudencial 

preponderante, antes mesmo da decisão do STJ, era no sentido de conceder os 

medicamentos por intermédio de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, ainda que 

tais remédios não constassem na lista do SUS, contudo ainda é preciso analisar quais 

seriam as desvantagens trazidas por tais decisões. 

 Conforme os ensinamentos de Barroso no texto “Da falta de efetividade à 

judicialização excessiva”, a função do Judiciário em um estado democrático seria a  

interpretação das leis e da Constituição, visando assegurar o cumprimento dos direitos 

neles previstos. Aos magistrados caberia criar um sentido as normas jurídicas, aos 

conceitos jurídicos indeterminados, bem como ponderar entre direitos fundamentais e 

princípios contraditórios entre si. Assim, seria natural que como parte da função de 

aplicar a lei, os magistrados pudessem exercer o controle jurisdicional sobre políticas 

públicas, regulamentadas por lei ou pela própria Constituição, porém não é isso o que 

vem acontecendo. 

 O fornecimento de medicamentos para a população diz respeito ao campo dos 

princípios e dos direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o direito 

a saúde e à vida, abrindo espaço para uma imensa variedade de sentidos, que podem 

se contradizer. Neste sentido, para o citado autor, a atuação do Judiciário deveria se 

limitar aos casos em que ocorresse uma omissão do Poder Público, quando houvesse 

contradição com a Constituição, ou quando o mínimo existencial fosse deixado de 

lado. Caso não se tratasse de tais situações, a atuação do Poder Judiciário deveria 
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respeitar as escolhas feitas pelos Poderes Legislativo e Executivo. Assim, o Poder 

Judiciário só deveria intervir em casos em que fosse verificada uma omissão 

legislativa ou quando não houvesse uma ação administrativa que implemente a 

Constituição. 

A primeira crítica do referido Ministro do STF quanto à atuação do Poder 

Judiciário no tocante ao fornecimento de medicamentos tem como alicerce o próprio 

art. 196 da Constituição Federal, que diz que o direito à saúde será efetivado mediante 

políticas sociais e econômicas. Conforme explica Barroso, trata-se de norma 

programática e deve ser efetivada por meio dos órgãos executores de políticas 

públicas, não pelo Poder Judiciário, de maneira autônoma. 

Outra crítica levantada é que o constituinte originário optou por encarregar o 

Poder Executivo de decidir qual seria a melhor maneira de delimitar os gastos públicos 

com a saúde, por possuir uma visão geral de quais são os recursos disponíveis e 

quais as necessidades que precisam ser supridas. Sendo assim, as decisões judiciais 

relacionadas ao fornecimento de medicamentos pelo Estado estariam modificando o 

arranjo institucional determinado pelo poder constituinte originário. 

Uma terceira questão colocada pelo jurista diz respeito a legitimidade 

democrática. Os representantes do povo, que foram colocados em tal posição por 

meio dos votos, deveriam ser aqueles a escolher a destinação dos recursos públicos, 

que vem dos impostos pagos pelo povo. Portanto, ao proferir suas decisões 

concedendo medicamentos, o Poder Judiciário estaria retirando o poder de escolha 

das mãos do povo. 

Existe ainda a problemática da chamada reserva do possível. O Estado a todo 

momento deve tomar decisões para atender as necessidades da população em meios 

a limitação de recursos. Em razão desse fato diversas decisões destacam a 

importância do tema, principalmente as decisões mais antigas, como uma datada de 

1994, quando o TJRJ negou a concessão de uma medida cautelar em razão do alto 

custo do medicamento requerido, justificando que conceder tal medicamento seria 

privilegia uma pessoa em detrimento de outras.  

Outra crítica mais recente argumenta que determinadas decisões judiciais 

podem culminar em uma desorganização da administração pública. Muitas das vezes 

quando uma decisão judicial determina a concessão de um medicamento, o governo 

retira o valor de outro remédio destinado a outro paciente que estava em um programa 
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de atendimento integral, que conta com a participação de atendimento médico, social 

e psicológico, o que prejudica todo o tratamento e desperdiça o dinheiro já investido. 

 O poder da Administração de se planejar seria usurpado pelo Poder Judiciário, 

que acabaria privilegiando aqueles que têm um maior acesso à justiça, que de modo 

geral é a classe média, ferindo assim o princípio da isonomia. Por fim, ainda existe 

uma última crítica, que seria a falta de conhecimento técnico do Judiciário para tomar 

decisões acerca de políticas públicas. Os magistrados se limitam apenas a realidade 

daqueles casos concretos (BARROSO, 2007, p. 21-28). 

Ainda reforçando esse argumento, para Gilmar Mendes o Poder Judiciário 

possuiria a função de aplicar a justiça em casos concretos, vivendo no ambiente 

chamado de micro-justiça, onde são analisadas apenas as questões relacionadas 

àquele caso específico. O Judiciário não possuiria condições, na maior parte das 

vezes, de examinar quais as consequências para o coletivo caso conceda aquele 

pedido e qual o tamanho do prejuízo causado ao todo (MENDES, 2008, p. 7). 

Fabiola Sulpino Vieira e Paola Zucchi realizaram uma pesquisa (VIEIRA; 

ZUCCHI, 2007, p. 221), onde analisaram processos judiciais movidos de janeiro a 

dezembro de 2005, por cidadãos contra a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 

(SMSSP). Nos processos analisados, o Poder Judiciário determinou o fornecimento 

dos medicamentos requisitados. 

Foram encontradas nas análises inúmeras contradições entre as decisões e às 

diretrizes do SUS e da Política Nacional de Medicamentos (PNM). A concessão de 

medicamentos via ação judicial desconsideraria a organização tripartite entre União, 

Estados e Municípios. Essa desconsideração causaria alguns problemas, como, por 

exemplo, compras de medicamentos que estariam em listas de responsabilidade do 

Estado passariam a ser adquiridos por Municípios. 

Além disso, a fim de cumprir decisões judiciais, como aponta a pesquisa, os 

Municípios forneceriam medicamentos para moradores de outras cidades e para 

pacientes que normalmente só conseguiriam o fornecimento do medicamento se 

realizassem um tratamento integral, o que não acontecia com os requerentes das 

ações judiciais. 

 Outras problemáticas seriam a concessão de medicamentos que não 

constassem no RENAME ou que não fossem registrados pela ANVISA e a concessão 

desses fármacos em decorrência de prescrição feita por médicos da rede privada de 

saúde. Todas essas contradições acabariam por ferir princípios como o da 
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integralidade das ações do SUS e o da equidade, levando a irracionalidade do uso 

dos recursos públicos, desconsiderando toda uma seleção já previamente feita pela 

Administração. 

 Constatou-se ainda, na pesquisa realizada por Fabiola Sulpino Vieira e Paola 

Zucchi, que outro grave problema seria o fornecimento de medicamentos de forma 

duplicada, uma vez que os requerentes juntam mais de uma prescrição de diferentes 

profissionais, o que não é questionado pelos Municípios frente à urgência do 

fornecimento. Seriam concedidos ainda medicamentos com baixa evidência de 

eficácia e segurança ou que possuem um custo muito alto, sendo que poderiam ser 

substituídos por fármacos tão eficientes quanto. 

Além disso, a justificativa da inércia do Poder Público frente às necessidades 

da população não poderia ser utilizada, pois os poderes Legislativo e Executivo não 

seriam omissos, pelo menos no sentido normativo, quando se trata do fornecimento 

de medicamentos. Seriam criadas listas por cada um dos entes federativos e essas 

listas seriam baseadas em escolhas do Poder Público frente à escassez de recursos. 

Portanto, não se trata de inércia, mas de falta de recursos financeiros (BARROSO, 

2007, p. 20). 

 Apesar de todas as dificuldades em lidar com limitação dos recursos, o SUS 

não se omite em atender muitos dos pacientes que procuram o Poder Judiciário como 

os diabéticos e os acometidos com câncer. O atendimento e fornecimentos para 

portadores dessas doenças já é realizado pelo SUS, mas o que é exigido muita das 

vezes pelas decisões judiciais é que a enfermidade seja tratada com medicamentos 

que não tem sua eficácia e segurança comprovada ou sem registro no país. 

 Apesar da crítica sobre a forma como o Poder Judiciário vem intervindo na 

concessão de medicamentos, não repudiam sua atuação quando se trata do tema, 

pelo contrário, acreditam que o Judiciário pode e deve intervir em situações que 

envolvam direitos sociais como o direito a saúde, pois o direito de exigir o fornecimento 

de medicamentos via judicial é importante para evitar abusos e negligência por parte 

do Estado (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 221).  

O que se crítica é o uso desmedido desse tipo de intervenção. Não se pode 

achar que todo pedido deve ser atendido, ainda que desconsidere a PNM, as diretrizes 

do SUS, a política de racionalização, o custo dos medicamentos, a reserva do 

possível, o registro do medicamento na ANVISA, seus riscos à saúde e segurança, 
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seu custo-benefício, entre outros fatores, isso seria exercer uma judicialização 

excessiva (BARROSO, 2007, p. 20). 

 

3.5 Possíveis soluções apontadas  

 

Segundo Barroso, o Poder Judiciário deve racionalizar e uniformizar sua 

atuação no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e para isso aponta 

alguns parâmetros. Primeiramente, pressupondo que foi feita uma análise adequada 

por parte do Poder Público ao elaborar as listas de medicamentos que são 

disponibilizados para a população, com a devida constatação das reais necessidades 

que devem ser priorizadas frente aos recursos existentes, caberia ao Poder Judiciário 

revisar as escolhas feitas em caso de abusos, mas não fazer escolhas que não lhe 

cabem. 

Portanto, nada impediria que as listas formuladas pelo Poder Público fossem 

revisadas pelo Poder Judiciário, que poderia até mesmo determinar a inclusão de 

medicamento nas listas de qualquer dos entes, desde que tal conduta fosse praticada 

em sede de ação coletiva ou de controle abstrato de constitucionalidade. 

Os motivos que levam Barroso a crer que as revisões das listas deveriam ser 

feitas em sede de ações coletivas ou de controle abstrato de constitucionalidade são 

que tais ações possuem efeitos erga omnes no limite da jurisdição onde são proferidas 

e porque ao contrário do que acontece nas ações individuais, nesses tipos de ações, 

torna-se necessário analisar o contexto das políticas públicas na sociedade. São 

observados dados como o número de pessoas que necessitam daquele medicamento, 

seus custos, a quantidade que deve ser disponibilizada e viabilidade da entrega frente 

aos recursos financeiros disponíveis. 

 Além disso, no que se chama de micro-justiça, ou seja, no olhar limitado que 

os magistrados possuem ao resolver apenas aquele caso concreto, são ignoradas 

questões como e escassez de recursos e as demais necessidades da população, que 

devem ter um investimento mínimo, segunda a própria Constituição. 

 Outro aspecto que justifica que as revisões das listas não deveriam ser feitas 

em ações individuais é que nas ações coletivas ou no controle de constitucionalidade 

abstrato, o efeito erga omnes asseguraria que os direitos fossem garantidos de 

maneira universal, enquanto nas ações individuais seriam privilegiados àqueles que 
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possuem acesso à justiça, causando muitas vezes a desorganização do planejamento 

estatal feito inicialmente e o desperdício de recursos. 

Para que a judicialização não se tornasse abusiva, o Poder Judiciário só 

deveria determinar a inclusão de fármacos na lista caso sua eficácia fosse 

comprovada, não podendo incluir nas listas àqueles que estivessem em fase 

experimental.15 Destaca-se ainda que deveriam ser priorizados para inclusão em listas 

os medicamentos de menor custo, geralmente genéricos, e que estivessem 

disponíveis no mercado nacional, principalmente os conveniados ao SUS. A Lei 

6.360/1976 define o que é um medicamento genérico. 

Art.3º XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de 
referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, 
geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária 
ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança 
e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. (Inciso 
incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) (BRASIL, 1776). 

Por fim, o Poder Judiciário deveria dar preferência àqueles medicamentos que 

fossem essenciais para a manutenção da vida do paciente, em contrapartida aos que 

apenas proporcionassem uma qualidade de vida maior e prolongam a vida. Portanto, 

para o Barroso, aqueles que necessitam de determinados medicamentos poderiam 

ingressar com ações para conseguir o fornecimento, desde que o fármaco estivesse 

nas listas formuladas pelo Poder Público, devendo constar no polo passivo o ente 

federativo que tem o medicamento incluído em sua lista. Poderia ainda, em casos 

excepcionais, ser propostas ações coletivas ou abstratas de controle de 

constitucionalidade para incluir determinados medicamentos nas listas do Poder 

Público (BARROSO, 2007, p. 29-35). 

Conforme explicam Alexandre Barbosa da Silva e Gabriel Schulman, é 

importante compreender que a problemática do grande fluxo de ações judiciais sobre 

a concessão de medicamentos jamais poderia ser resolvida apenas dentro do Poder 

Judiciário, uma vez que as ações judiciais seriam consequências e não a causa do 

problema. Assim, os autores apontam como uma possível solução para a 

problemática da judicialização da saúde a criação de espaços administrativos, onde 

cada caso pudesse ser analisado individualmente. Nesse sentido, os autores propõe 

                                            
15 Observa-se que a decisão do Resp. 1165959 foi proferido justamente em conformidade com o voto 
do ministro Luís Roberto Barroso no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos 
experimentais, uma vez que a falta de registro na ANVISA impossibilita que o remédio seja concedido 
via decisão judicial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9787.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9787.htm#art1
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a criação de locais para a resolução dessas demandas de maneira extrajudicial, e, se 

possível, contando com a presença da Defensoria Pública, Ministério Público e os 

entes federativos competentes. 

O contato entre os gestores seria algo de extrema importância, mostrando-se 

fundamental para mudanças nas políticas públicas, na compreensão dos problemas 

e na sua solução de maneira mais eficiente. Desta forma, os autores enfatizam que 

seria preciso diferenciar ativismo judicial de judicialização, pois o ativismo seria 

importante para o sistema de freios e contrapesos. O Judiciário não deveria 

simplesmente impor sua decisão sob o agente público, mas utilizar o ativismo judicial 

para racionalizar o sistema, por exemplo, se um determinado medicamento é 

concedido de maneira recorrente por decisões judiciais, isso seria um sinal de que as 

políticas públicas precisariam ser modificadas. Além disso, ao analisar um pedido de 

medicamento, deveria o Judiciário abrir um espaço para o diálogo, permitindo ao 

agente público explicar suas escolher quanto às políticas públicas adotadas. 

Um meio encontrado para proporcionar esse diálogo entre aqueles que 

compõem a gestão do SUS e resolver alguns casos de necessidade de aquisição de 

medicamentos extrajudicialmente seria justamente a criação das Câmaras 

Extrajudiciais de Mediação de Procedimentos de Saúde16, formadas por equipes 

multidisciplinares de profissionais com a participação da Defensoria Pública, Ministério 

Público, Advocacia Geral da União, Ministério da Saúde, médicos, peritos, 

representantes do NAT e principalmente dos entes públicos responsáveis, para que 

analisem cada caso concreto e deem sua decisão administrativa fundamentada. 

Ressalta-se que toda documentação e provas formadas nessa etapa 

administrativa já facilitariam e agilizariam o processo judicial, caso fosse necessário 

ingressar em juízo futuramente (SCHLMAN; SILVA, 2017, p. 294-298). 

A exemplo do que foi dito, com somente seis meses de implementação das 

Câmaras Técnicas de Resolução de Litígios em Saúde17, até agosto de 2018, no 

Município de Campos dos Goytacazes, 78% das demandas relacionadas ao pedido 

de fornecimento de medicamentos de uso contínuo, marcação de consultas, exames 

e cirurgias, já estavam sendo resolvidos de maneira extrajudicial. 

                                            
16 As Câmaras devem ser criadas ou se fundamentarem por meio de lei. 
17 A Câmara Técnica de Resolução de Litígios em Saúde de Campos dos Goytacazes fica localizada 
na sede do Núcleo de Primeiro atendimento da Defensoria Pública, o que facilita a desjudicialização, 
uma que vez que pessoas que estariam à procura do órgão com a finalidade de ingressar com ações 
judiciais deparam-se com outro meio de solução. 
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Ao lado da Defensoria Pública trabalha uma equipe técnica da Secretaria de 

Saúde municipal, que emite seus laudos em questão de dias, recebendo, os 

pacientes, respostas em até 48 horas acerca do pedido dos medicamentos. 

Desde a instauração das Câmaras, o número de ações diminuiu 

significativamente se comparado ao ano anterior. De acordo com relatório feito pela 

coordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria, de fevereiro a maio, 902 

(novecentos e dois) pacientes ou seus familiares se dirigiram à Câmara, com a 

consequente elaboração de 1.439 (mil quatrocentos e trinta e quarto) pareceres e 

apenas 309 (trezentas e nove) demandas transformaram-se em ação judicial. 

Devido à grande procura por cirurgia de catarata, a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, localizada em Campos dos Goytacazes propôs ao 

Município que fosse refeito o convênio com a rede privada para esse procedimento e 

um dos defensores públicos ingressou com uma ação civil pública para compelir o 

Município a fornecer aos cidadãos, em rede pública ou privada, a cirurgia de 

revascularização arterial de membros inferiores para portadores de diabetes.18 

As Câmaras Técnicas possuem inúmeras vantagens como respostas mais 

rápidas, a redução significativa do número de ações e demonstração para o Poder 

Público de quais são as necessidades mais recorrentes da população, além de 

facilitarem o andamento das ações judiciais, caso necessárias (DPE/RJ, 2018). 

 

 

  

                                            
18  A falta dessa cirurgia pode levar à amputação dos membros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Foi possível observar ao longo do presente trabalho que, historicamente, 

movimentos democráticos reivindicaram a ampliação do acesso ao sistema de saúde, 

bem como maiores investimentos governamentais na área. A Constituição Federal  de 

1988 reconheceu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, criando, 

assim, o Sistema Único de Saúde (SUS). A Carta Magna estabeleceu entre seus 

artigos 196 e 200 os princípios do SUS, dentre eles a universalidade, a integralidade 

e a equidade no acesso à saúde. 

Dois anos depois, em 1990, aprovou-se a Lei nº 8.080/90, que regulamenta o 

SUS e determina que as assistências terapêuticas e farmacêuticas incluem-se em seu 

campo de atuação. Posteriormente, com a finalidade de regulamentar e aprimorar a 

assistência farmacêutica foi editada em 1988 a Portaria nº 3.916/GM, adotando como 

uma de suas diretrizes a criação de uma lista de medicamentos essenciais, contendo 

os medicamentos básicos que atendessem a grande parcela da população. 

Em razão da limitação de recursos, o Estado buscando atender todas as 

demandas da população, tendo a árdua tarefa de selecionar o destino das verbas 

públicas, elabora uma lista de medicamentos essenciais visando a evitar desperdícios 

no setor. Apesar dos grandes avanços conquistados, a população ainda não tem 

acesso a inúmeros medicamentos de que necessitam, pois muitos deles não constam 

nas listas editadas pelo Poder Público. 

Assim, em decorrência da impossibilidade do Estado de suprir todas as 

carências da população e da necessidade da aquisição de medicamentos não 

disponibilizadas pela rede pública de saúde, inúmeras pessoas encontraram no Poder 

Judiciário uma solução, tornando cada vez maior a quantidade ações ajuizadas. 

Diante dessa situação, juízes de primeiro grau e Tribunais de Justiça espalhados pelo 

país, assim como as cortes superiores, têm compelido entes federativos – União, 

Estados e Municípios – a fornecer os medicamentos requeridos via ação judicial. 

Em abril de 2018 o STJ julgou o Recurso Especial nº 1657156, determinando 

que o Poder Público concedesse medicamentos aos requerentes de ações judiciais, 

mesmo que não estivessem em suas listas oficiais, desde que comprovassem 

mediante laudo médico a necessidade daquele medicamento para o tratamento, a 

incapacidade financeira para adquiri-los e que o medicamento fosse registrado na 

ANVISA. 
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Os argumentos utilizados de maneira mais recorrente pelos tribunais ao 

deferirem os pedidos, são que as listas criadas pelo Poder Público possuem força de 

norma administrativa e não poderiam limitar um direito fundamental garantido 

constitucionalmente e que a escassez de recursos não poderia servir como desculpa 

para falta de fornecimento dos remédios, pois isso feriria a dignidade da pessoa 

humana e o mínimo existencial. 

Ocorre que, a intervenção do Poder Judiciário quando se trata da concessão 

de medicamentos, ainda que utilizados os argumentos mencionados, tem sido alvo de 

crítica por inúmeros juristas e estudiosos. Luís Roberto Barroso, por exemplo, defende 

que o Poder Judiciário não poderia sobrepor suas decisões sobre as escolhas feitas 

pela Administração Pública por diversos motivos. Primeiramente porque o poder 

constituinte originário não delegou ao Judiciário a função de fazer escolhas no que diz 

respeito à destinação da verba pública, cabendo aos poderes Legislativo e Executivo 

a tarefa de estabelecer as prioridades de investimentos. 

Além disso, o Judiciário não possuiria legitimidade para tanto, pois o povo, por 

meio dos representantes escolhidos democraticamente, é quem deveria escolher o 

destino dos investimentos com a saúde, educação, lazer, entre outros. Ainda segundo 

o pensamento do então Ministro do STF, os magistrados não possuiriam a capacidade 

técnica, ainda que auxiliado por médicos e profissionais da saúde, para determinar 

qual o melhor destino dos investimentos, especialmente por estarem inseridos em um 

micro-sistema, de onde conseguiriam enxergar apenas o universo onde estão 

inseridos, ou seja, a vida do requerente e suas necessidades. 

Por esses motivos, a escolha de onde seria alocada a verba pública não caberia 

ao Judiciário, ao mesmo tempo que a gestão do orçamento público pelo Judiciário 

poderia ferir o princípio da separação dos poderes. Recursos públicos poderiam ser 

desperdiçados, pois tratamentos que já estavam em andamento seriam interrompidos 

e medicamentos com custos extremamente elevados ou em fase experimental seriam 

concedidos, o que, fatalmente, levaria a uma retirada das verbas de políticas 

preventivas que poderiam atender toda coletividade. 

Além disso, o princípio da isonomia também seria ferido, pois aqueles que 

possuem acesso ao Judiciário seriam privilegiados em detrimentos daqueles que não 

o tem. Diante das diferentes visões apresentadas, resta claro que aquela defendida 

pelo Ministro Luís Roberto Barroso se mostra a mais coerente. Observando a questão 

por uma ótica limitada, parece cruel o entendimento de que os medicamentos que não 
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constam nos atos normativos do SUS devem ser negados àqueles que os pleiteiam 

judicialmente, mas ampliando o campo de visão e pensando na sociedade como um 

todo, é possível compreender o entendimento. 

Não se defende que o Poder Judiciário não possa intervir em questões de 

saúde, até porque não se nega que o acesso à saúde é um direito fundamental e que 

deve ser concedido à todos de maneira igualitária, mas é preciso entender que os 

recursos financeiros disponíveis para o investimento em políticas públicas são 

limitados e por isso difíceis escolhas de onde alocar esses recursos precisam ser 

feitas. 

É preciso compreender também que não cabe ao Poder Judiciário fazer tal 

escolha, pois dentro da divisão de poderes estabelecida pela Constituição Federal, 

não coube ao Judiciário tal função. Portanto, ao deferir decisões judiciais compelindo 

a Administração Pública a fornecer medicamentos que não constam em atos 

normativos do Poder Público, o Poder Judiciário poderia exceder seu âmbito de 

atuação. As escolhas do gestor público devem ser respeitadas, pois este possui 

capacidade técnica para fazê-las de modo a atender às necessidades prioritárias da 

população. 

O Judiciário continua tendo seu papel de destaque na proteção do direito 

fundamental à saúde, pois deve conceder aqueles medicamentos que constam na 

lista do SUS e atuar em ações coletivas ou de controle abstrato de constitucionalidade 

para compelir, por meio de decisões judiciais, o Poder Público a incluir determinados 

medicamentos em suas listas, frente às necessidades apresentadas naquele 

momento. 

O entendimento de que os medicamentos devem ser concedidos em ações 

coletivas e de controle abstrato de constitucionalidade se mostra extremamente 

coerente, pois nesses tipos de intervenção judicial, deixa-se de lado àquele olhar 

limitado do magistrado apenas em relação à vida do requerente e a questão passa a 

ser analisada com base no interesse coletivo. 

Além disso, outras soluções extrajudiciais podem atender de maneira mais 

eficiente a problemática enfrentada por àqueles que procuram o Poder Judiciário em 

busca de medicamentos. A mediação tem sido vista como uma excelente saída. A 

iniciativa de criação de câmaras de técnicas, onde há um convênio entre o Poder 

Público e as Defensoria Públicas têm se mostrado muito eficaz. 
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