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INTERVENCIONISMO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS 

Daniel Portugal Fortuna Nogueira 

 

Formando de Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense 

Bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense 

Advogado 

 

 
 
Resumo: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - sensível ao movimento 

social que reclamava a ampliação da defesa dos direitos humanos voltados à construção de 

uma sociedade mais igual e solidária - inovou ao credenciar o direito à saúde como garantia 

fundamental. Derivação lógica do direito à vida e antecedente primário do princípio da 

dignidade da pessoa humana, sua proteção é muito prejudicada por ineficientes políticas 

públicas, incapazes de suprir as necessidades da população em relação ao fornecimento de 

medicamentos. Nesse contexto é que o Poder Judiciário é a cada dia mais provocado para 

conferir efetividade à tempestiva proteção física e psíquica ao beneficiário do fármaco por 

intermédio de interferência no orçamento público, instrumento fictício que não cumpre com 

os objetivos mais elementares do Estado. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde. Medicamentos. Ativismo judicial. Orçamento Público.  

 

Summary: The Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988 - sensitive social 

movement that called for the expansion of human rights aimed at building a more equal and 

cohesive society - innovated to accredit the right to health as a fundamental guarantee. 

Derivation logic of the right to life and primary antecedent of the principle of human dignity, 

their protection is severely hampered by inefficient public policies, unable to meet the 

population's needs in relation to the supply of medicines. In this context is that the judiciary is 

increasingly provoked day to give effectiveness to the timely physical and mental protection 

to drug beneficiary by interference through the public budget, fictitious instrument that does 

not meet the most basic goals of the state. 

 

Keywords: Right to Health Drugs.. judicial activism. Public budget. 
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Sumário: Introdução. 1. Do histórico da universalização do direito à saúde. 2. Da garantia de 

acesso irrestrito aos medicamentos enquanto direito fundamental. 3. Dos parâmetros fictícios 

do orçamento público para saúde. 4. Da insuficiência no fornecimento de medicação básica da 

lista do RENAME e da sua falta de atualização. 5. Do beneficiamento dos predadores sociais 

no fornecimento de remédios. Conclusão. Referências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O curso de ciências sociais surgiu na minha vida como: (1) possibilidade de retorno à 

universidade para interlocução com outras áreas do conhecimento no sentido de melhor 

compreender as opções políticas do homem em sua trajetória histórica e (2) meio de 

apropriação de base teórica para leitura e discussão crítica dos mecanismos legitimadores das 

políticas públicas, sem qualquer pretensão de trabalhar especificamente na área ou seguir 

carreira acadêmica, pois sou formado em Direito pela UFF e advogado por vocação. 

 

Superando as expectativas, logo no início dos estudos, o contraponto das ideias 

absolutista das revisitadas obras de Hobbes e Maquiavel com as ideias liberais de Locke e 

Tocqueville sedimentaram definitivamente meu entendimento acerca da impossibilidade de 

convivência humana sem a construção de alianças sociais fortes submetidas a uma governança 

legitimada e articulada como forma de coesão em torno da pacificação social, tudo a partir da 

separação e autonomia dos poderes. 

 

As associações políticas encarnam desdobramento da democracia, cujos fundamentos 

são a liberdade e igualdade de condições das pessoas, mas a provocação do retorno ao estado 

de natureza é permanente quando se trata da questão de medicação no Brasil. 

 

O estado de natureza hobbesiano - caracterizado pela falta de cooperação natural, 

como forma de satisfação egoística de seus interesses próprios – ao menos serve de digressão 

para ilustrar a situação paradoxal experimentada por uma pessoa que necessita de uma 

medicação básica, mas não é atendida em função da justificativa de impossibilidade material 

orçamentária do Estado comprometida com outras pessoas. 
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Como não pensar em si isoladamente, ainda que em detrimento do cumprimento de 

outras políticas públicas fundamentais voltadas ao benefício de outras pessoas, se o Estado 

não garante a igualdade de tratamento e solidariedade a partir do amplo acesso à saúde 

mínima? 

 

O Judiciário, olhando para a efetividade do direito à saúde, intervém diretamente na 

execução das políticas sociais, pois retira dinheiro das dotações orçamentárias previamente 

pensadas pelos outros Poderes, para atender isoladamente as necessidades individuais, 

animado pela reciprocidade e universalidade do imperativo categórico de Kant, que permeia a 

Constituição Federal de 1988: 

 

“(…) se pensar um imperativo categórico, então sei imediatamente o 

que ele contém. Porque, não contendo o imperativo, além da lei, senão 

a necessidade da máxima que manda conformar-se com esta lei, e não 

contendo a lei nenhuma condição que a limite, nada mais resta senão a 

universalidade de uma lei em geral à qual a máxima da acção deve ser 

conforme, conformidade essa que só o imperativo nos representa 

propriamente como necessária. O imperativo categórico é portanto só 

um único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas 

ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.”1 

 

Não fosse assim, o Judiciário posicionar-se-ia de costas para a desorganização 

instrumentalizada pelo Legislativo e Executivo, que desavergonhadamente assumiriam que a 

previsão orçamentária não passa de mera formalidade vocacionada a não ser obedecida. 

 

O Judiciário - seguindo a lógica de Hobbes de que “os pactos sem a espada não 

passam de palavras” - atua como poder moderador, acima da vontade dos demais, visando ao 

cumprimento mínimo do conteúdo programático das verbas públicas, que jamais atingiriam 

indistintamente a coletividade.2  

 

                                                             
1 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Lourival de Queiroz Henkel. São 
Paulo: Ediouro, 1997, p. 70 
2 HOBBES, Thomas. Hobbes – Vida e Obra. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 141 
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A supremacia do Poder Judiciário em relação aos demais Poderes no que diz respeito 

à efetivação dos direitos fundamentais despertou meu interesse em analisar historicamente os 

fins sociais do Estado, ponto chave não raro sonegado pelo pragmatismo do cotidiano forense, 

que se volta à solução de conflitos pontualmente, sem preocupação com a construção de 

política pública em todas as dimensões, considerando a limitação de verbas para atendimento 

de todas as necessidades. 

 

Funcionei como advogado em algumas demandas contra a Fazenda Pública (Estado e 

Município) com a finalidade de que fossem fornecidas medicações em falta no estoque das 

Secretarias de Saúde para controle de doenças como hepatite, coronariana e câncer, bem como 

aquelas de alto custo para tratamentos excepcionais, sem ponderar se as políticas públicas são 

de fato adequadamente dimensionas quando da elaboração das previsões e dotações 

orçamentárias. 

 

O fato objetivo e notório é que, diante de um Estado Democrático de Direito, 

assegurador da realização da dignidade da pessoa humana como valor praticamente absoluto, 

através do compromisso de amplo acesso à saúde, o Judiciário é cada vez mais provocado a 

tratar de matéria antes privativa do legislador e do Executivo, que não atendem às demandas 

ante a justificativa de que os recursos estão cada vez mais contingenciados. 

 

O fornecimento de remédios à população faz parte da agenda de governo, que dispõe 

de uma relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), todavia o acesso se mostra 

ainda bastante modesto por insuficiência de abastecimento e desatualização da lista.3 

 

A discussão sobre a estratégia de levantamento anual das necessidades 

medicamentosas da população, regras de controle de distribuição, aquisição a partir de 

licitação, bem como a construção de um orçamento público não é levada a sério pelos 

governantes, daí porque o Judiciário age em nome dos problemas de saúde individuais, e não 

sociais. 

 

A pesquisa se volta ao enfrentamento da judicialização das demandas por medicação 

em função de uma sociedade cada vez mais carente de disponibilidade financeira e de um 

                                                             
3 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA . Disponível em <http://www.cff.org.br/pagina.php?id=140>. 

Acesso em 15 jul. 2016 
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governo em que os recursos se tornam mais escassos. 

 

Interessante notar que os textos que abordaram o tema da judicialização do 

fornecimento público de medicamentos em sua grande maioria traduzem defesa de interesse 

de algum lado, com polarização evidente, a partir de uma visão exclusivista, sem diálogo ou 

debate. 

 

Enquanto isso, a população é alijada da discussão política de grande relevo social, 

porquanto aqueles que necessitam da medicação são dirigidos ao Judiciário, onde obtém sua 

satisfação individual, sem se envolver na formulação e controle do orçamento público, onde 

reside a origem de todo o problema. 

 

1. Do histórico da universalização do direito à saúde 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, a saúde pública tinha caráter fragmentário e 

individualista, distante da universalização democrática vivenciada pelos países que 

experimentaram o Estado do Bem-estar social (welfare state)4, porquanto era voltada somente 

àqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho como forma de contraprestação à 

contribuição para o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS). 

 

A maioria da população, porque desempregada ou na informalidade, tinha acesso 

precário à saúde pública, pois amparada basicamente por filantropia e caridade, o que se 

mostrava verdadeiro contrassenso diante de um Estado comprometido externamente com a 

justiça social, uma vez que não se assegurava internamente o mínimo para manutenção do 

padrão de vida. A desatenção à seguridade social, especialmente no que dizia respeito ao 

direito à saúde, marcava o compasso da desigualdade. 

 

Os reclamos a partir da mobilização de entidades não governamentais por benefícios 

sociais ganharam amplificação e foram escutados pelo constituinte originário, que, informado 

e comprometido com os anseios de bem-estar e justiça social, formatou a nova Constituição 

                                                             
4 ESPAÇO OPINIÃO – CRA-RJ. Desigualdade Social e o Welfare State Brasileiro. Disponível em <http://cra-

rj.org.br/site/cra_rj/espaco_opiniao_artigos/index.php/2011/07/15/desigualdade-social-e-o-welfare-state-
brasileiro>. Acesso em: 05 ago. 2013. 
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com diretrizes axiológicas tendentes a aprimorar a solidariedade e igualdade no campo da 

saúde pública. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve avanço nos direitos políticos 

e sociais do cidadão, especialmente em relação à saúde pública, passou a independer da 

previdência social, passando a ser segmento autônomo da seguridade social, com 

possibilidade de utilização por qualquer pessoa que dela necessite.  

 

A proteção do direito à saúde se transmutou para integral, descolada da contribuição, 

ficando todos guarnecidos indistintamente pelo Estado através do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com também por outras fontes. 

 

O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, devendo ser garantida por políticas públicas a fim de conferir acesso 

universal. 

 

Art. 196, Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação5 

 

O fato é que o direito à saúde deixou a periferia do ordenamento jurídico e passou a 

figurar no núcleo da CRFB/88, sendo a mudança paradigmática sentida por José Afonso da 

Silva6
: “o Direito Constitucional anterior dava competência à União para legislar sobre defesa 

e proteção da saúde, mas isso tinha o sentido de organização administrativa de combate às 

endemias e epidemias. Agora é diferente, trata-se de um direito do homem.” 

 

                                                             
5 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. [Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em: 29 jul. 2016. 
 
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 308 
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A legislação que regulamenta e confere vitalidade ao direito à saúde é significativa, 

entretanto com regular dificuldade se verifica administrativamente a concreção do propósito 

programático preconizado pelo constituinte e minudenciado pelo legislador ordinário, embora 

o SUS tenha “como diretrizes a universalidade de acesso (todos tem direito à saúde), a 

integralidade (atendimento de todas as necessidades do cidadão), equidade (todos são iguais 

perante o sistema) e controle social (participação da sociedade no controle e gestão do 

sistema).”
7 

 

O direito à saúde é pauta permanente na plataforma governamental, haja vista que a 

Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Público federal, estadual e municipal a adoção 

de políticas sociais e econômicas voltadas à garantia do atendimento integral, gratuito, 

participativo e universal, inclusive quanto à distribuição de medicamentos aos 

hipossuficientes financeiros.8 

 

2. Da garantia de acesso irrestrito aos medicamentos enquanto direito fundamental  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, enquanto documento 

fundante dos princípios e objetivos a serem seguidos para construção de uma sociedade mais 

igual e solidária, levou o legislador constituinte a credenciar o direito à saúde, considerando a 

perspectiva do fornecimento à medicação, como garantia fundamental.  

 

Derivação lógica do direito à vida e antecedente primário do princípio da dignidade 

da pessoa humana, sua proteção é muito prejudicada por ineficientes políticas públicas dada a 

insuficiência do fornecimento de medicamentos. Nesse contexto é que o Poder Judiciário é 

provocado para conferir distorções no planejamento público, especialmente orçamento. 

 

O direito à saúde, entendido como postulado jurídico vocacionado à preservação da 

qualidade de vida humana, somente mereceu reconhecimento expresso do legislador 

constituinte pátrio a partir da Constituição Federal de 1988. Apesar de ostentar a condição de 

direito fundamental, cotidianamente é desrespeitado, seja pela falta de políticas públicas 

destinadas a prevenir doenças, seja pelo desamparo no fornecimento de medicamentos. 

                                                             
7 FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Informe Indústria e Serviços ETENE: Sistema Brasileiro de Saúde. Disponível 

em <https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/etene/etene/docs/iis_sistema_brasileiro_saude.pdf>. Acesso 
em: 05 ago. 2013 

8 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo. Atlas S/A, 2012, p. 577 
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Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso, compete ao 

Judiciário, no contexto da democracia, interpretar a Constituição de molde a conferir 

efetividade a conceitos jurídicos indeterminados e exercer a vontade popular: 

 

O papel do Poder Judiciário, em um Estado constitucional democrático, é o 

de interpretar a Constituição e as leis, resguardando direitos e assegurando o 

respeito ao ordenamento jurídico. Em muitas situações, caberá a juízes e 

tribunais o papel de construção do sentido das normas jurídicas, 

notadamente quando esteja em questão a aplicação de conceitos jurídicos 

indeterminados e de princípios. Em inúmeros outros casos, será necessário 

efetuar a ponderação entre direitos fundamentais e princípios constitucionais 

que entram em rota de colisão, hipóteses em que os órgãos judiciais 

precisam proceder a concessões recíprocas entre normas ou fazer escolhas 

fundamentadas. Pois bem. O controle jurisdicional em matéria de entrega de 

medicamentos deve ter por fundamento – como todo controle jurisdicional – 

uma norma jurídica, fruto da deliberação democrática. Assim, se uma 

política pública, ou qualquer decisão nessa matéria, é determinada de forma 

específica pela Constituição ou por leis válidas, a ação administrativa 

correspondente poderá ser objeto de controle jurisdicional como parte do 

natural ofício do magistrado de aplicar a lei. Também será legítima a 

utilização de fundamentos morais ou técnicos, quando seja possível 

formular um juízo de certo/errado em face das decisões dos poderes 

públicos.9 

 

Na esteira da formalidade constitucional, tornou-se axioma decorrente da 

experiência comum que a saúde é direito de todos e dever do Estado, daí porque o Judiciário 

é chamado para garantir o seu pleno acesso quando a Administração Pública não promove a 

sua proteção, especialmente no que diz respeito a tratamento medicamentoso indicado para a 

doença. 

 

Há situações em que o remédio representa a cura, noutros se destina a suavizar o 

efeito dor, que é vista como inútil e desumanizante, verdadeiro fator de estresse e sofrimento 

                                                             
9 BARROSO, Luis Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento 

Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf>. Acesso em 25 jul. 2016. 
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aos doentes e aos que os rodeiam.  O princípio da dignidade da pessoa humana, encapsulado 

nos componentes químicos, está a serviço do direito à saúde em uma de suas dimensões10. 

 

Os Poderes da República (Legislativo, Executivo e Judiciário) devem estar atentos à 

evolução da ciência médica, no sentido de franquear a medicação mais apropriada, como 

meio de contemplar o objetivo constitucional de pleno acesso à saúde, que é meio hábil de se 

garantir o direito à vida. 

 

Porque a prestação medicamentosa há de ser ágil, voltada a garantir maior conforto 

ao paciente em resposta ao direito de gozar a vida de forma digna, o Judiciário tem o poder 

de arrestar ou sequestrar dinheiro público para atender ao fornecimento do remédio. 

 

O tipo de pesquisa utilizado foi documental e bibliográfico, com suas fontes 

ancoradas na doutrina, legislação e jurisprudência sobre o tema. O método usado foi o lógico 

dedutivo, com enfoque histórico e sociológico, tudo para concluir que o Judiciário amplia 

suas atribuições primárias quando os demais Poderes não se organizam e deixam de atender à 

prestação do fármaco, a fim de evitar a denegação da proteção à saúde, à dignidade da pessoa 

humana e à vida. 

 

3. Dos parâmetros fictícios do orçamento público para saúde 

 

A Constituição Federal, nos artigos 165 a 169, prevê que o sistema orçamentário 

deve se compatibilizar com o Plano Plurianal (PPA), que estabelece as diretrizes, finalidades e 

metas para cumprimento do planejamento de desenvolvimento econômico e social. 

 

Acontece que, para harmonizar o sistema, transpassado de políticas públicas de toda 

ordem, o Presidente da República e o Congresso Nacional subestimam os valores necessários 

à compra de medicação, numa irresponsável equação cujo balanço receita e gasto nunca se 

equivalem. 

 

                                                             
10 KOIZUMI, Maria Sumie; PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos; TEIXEIRA, Manoel Jacobsen. Dor no 

doente com câncer: características e controle. Disponível em 
<http://www.inca.gov.br/rbc/n_43/v02/artigo2_completo.html>. Acesso em: 05 ago. 2013. 
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O orçamento deveria servir como democrática peça de controle limitante da atividade 

financeira do Executivo, até porque informado pelos princípios da programação, 

universalidade e legalidade, dentre outros. 

 

Acontece que, por conta da complexidade e das modificações supervenientes das 

condições desde que as políticas públicas foram idealizadas e executadas, o orçamento admite 

adequações, pois não ostenta caráter imperativo, mas somente sugestivo. 

 

A insegurança no cumprimento das políticas públicas é justificada pelo dinamismo e 

ajuste conforme a necessidade, deixando o fornecimento de medicação sem forma de custeio 

desde a sua origem e ainda mais prejudicada ao longo da execução dos programas, 

diuturnamente desfalcados por decisões judiciais. 

 

Como programação, entende-se que o orçamento deve estar alinhado com os planos 

de ação do governo, a fim de alcançar as finalidades, com assistência na forma prevista. 

 

Como universalidade, entende-se que o orçamento não pode deixar de contemplar 

todos os pontos sensíveis conducentes à articulação do programa total do governo, com 

descrição dos propósitos, forma de organização, custos, receitas e despesas. 

 

Como legalidade, entende-se o princípio orçamentário mais caro à Administração, 

que é subordinação aos dispositivos legais. 

 

A iniciativa da confecção do Plano Plurianual, projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias e propostas de orçamento, cabe ao Presidente da República (artigo 84, XXIII da 

Constituição Federal), que os envia ao Congresso Nacional. 

 

O planejamento de uma política pública de grande alcance deveria necessariamente 

passar pelo responsável filtro da burocracia, que constituído de especialistas no setor, 

impediria distorções e predominância do poder econômico, como Weber alertava: 

 

“(...) a burocracia (...) é um instrumento de precisão que se pode 

colocar à disposição de interesses do domínio muito variados – 
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exclusivamente políticos, bem como exclusivamente econômicos, ou 

de quaisquer outros tipos.”11 

 

O tema da ficção do orçamento público ganhou grande relevo na contemporaneidade, 

uma vez que a população está cada vez mais longeva e com mais qualidade de vida 

justamente por conta das novas tecnologias médicas, porém em contrapartida o Estado 

sustenta não dispor de numerário suficiente para atender às crescentes demandas por 

medicamentos de altos custos. 

 

A dicotomia vivida pelo Poder Executivo não é de simples solução, tendo em vista 

que, por imperativo constitucional, deve preservar a vida e a dignidade de quem interessar 

possa, mas também está submetido aos limites orçamentários, cujas rubricas com gastos 

estratégicos para o desenvolvimento do País não podem ser desrespeitadas.  

 

Recorrente é a postura dos entes federativos de não fornecer administrativamente 

medicação, tanto as mais comezinhas quanto aquelas de valor mais expressivo, sob o 

argumento de que a sua concessão ultrapassaria a reserva do possível, com comprometimento 

de verba para outras políticas públicas, apesar de o artigo 196 da CRFB/88 prever o direito à 

saúde como “direito de todos” e “dever do estado”.  

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entende que o direito à saúde, 

entendido como extensão da dignidade da pessoa humana, não pode ser contraposto pela 

previsão orçamentária, devendo ser implementado por qualquer dos entes federativos: 

 

0024512-23.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1ª Ementa 

DES. JOSE CARLOS PAES - Julgamento: 25/06/2015 - DECIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE ITALVA. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. 1. No que tange à legitimidade passiva, assim como as 

demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas 

pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Neste passo, 

eventual inexistência de interesse de agir, por demandar dilação probatória, 

                                                             
11 SILVA, Ari de Abreu. A predação do social. 1. ed. Niterói: EDUFF, 1997, p. 227 
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confunde-se com o mérito, e, por isso, com ele deverá ser apreciado. 2. In 

casu, verificar-se-á a presença dos pressupostos legais para a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida pela agravante. Doutrina. 3. A Constituição da 

República inseriu o direito à saúde no artigo 6º, entre os direitos e garantias 

fundamentais, assim como a Lei 8080/90, que implantou o Sistema Único de 

Saúde, estabeleceu, no artigo 2º, que a saúde é um direito fundamental e, no 

artigo 6º, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a assistência 

farmacêutica. Neste caso, verifica-se que a natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto pela Constituição. O artigo 196 da 

CF/88 prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto 

que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

(artigo 24, XII). Os Municípios são competentes para prestar serviços de 

atendimento à saúde da população (artigo 30, VII). Conforme o disposto no 

artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. O parágrafo 

único dispõe que esta rede é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Desta forma, o entendimento de que 

os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se 

encontra consolidado em nossos Tribunais. Verbete nº 65 da Súmula de 

Jurisprudência deste Tribunal. 4. Ademais, considerando os princípios 

constitucionais envolvidos, fato é que, ponderando-se os valores 

contrapostos nesta demanda, é certo que, no caso concreto, deve prevalecer o 

direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio 

fundamental da República, nos termos do artigo 1º, III, da CRFB/88. 5. 

Outrossim, o programa Farmácia Popular ao fornecer aos cidadãos 

medicamentos a preço de custo, atua de forma complementar ao Sistema 

Único de Saúde, e não em caráter substitutivo, não havendo de se cogitar da 

impossibilidade do custeio do medicamento pelo Ente Político por se tratar 

de fármaco integrante da lista de medicamentos fornecidos pelas farmácias 

populares. Precedente. 6. Nessa toada, meras alegações sobre a escassez de 
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recursos ou ao princípio da reserva do possível não eximem o ente federativo 

da obrigação de efetivar políticas públicas estabelecidas pela Constituição. 

Nesse sentido é o enunciado nº 5 do Aviso TJ nº 27/2011. 7. Desnecessário, 

ainda, que os medicamentos necessários à preservação da saúde da agravante 

integrem a listagem RENAME do Município réu, listas de dispensação, ou, 

ainda, seja padronizado, pois, não se pode engessar o fornecimento deste ou 

daquele medicamento: em primeiro lugar, em razão do desenvolvimento 

tecnológico que a todo o momento descobre novas formas e fórmulas de 

tratamento; em segundo lugar porque a ciência, de quando em vez, revela 

uma nova forma de manifestação de doença. De forma que uma portaria ou 

listas viriam em detrimento do melhor atendimento aos carentes. 8. Não se 

olvide que a Constituição da República em nenhum momento condiciona o 

fornecimento de medicamentos aos hipossuficientes a receituário fornecido 

pelos Hospitais Públicos do SUS. Todavia, indiscutível a necessidade de 

apresentação periódica de receituário médico, para garantir a continuidade 

do tratamento à enfermidade da 8 (RO) Apelação nº 0001852-

91.2012.8.19.0080 recorrente, independentemente, porém, de ser este 

receituário vinculado à rede pública. 9. Assim, ante ao acima exposto, restam 

presentes a verossimilhança das alegações recursais e o risco de dano 

irreparável e de difícil reparação a ensejar a reforma da decisão que indeferiu 

a antecipação dos efeitos da tutela com relação ao fármaco AAS 100mg, 

para que o réu seja compelido a fornecer tal medicamento. 10. Recurso 

provido. INTEIRO TEOR Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 

25/06/2015 (*)12 

 

O Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Judiciário brasileiro, 

diuturnamente condena o Estado a garantir o direito à saúde, no caso de a política pública se 

mostrar ineficiente: 

 

“O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, 

podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, 

desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los 

com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o 

ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir 

                                                             
12 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Décima Quarta Câmara Cível. Relator 

Desembargador José Carlos Paes. Agravo de Instrumento 0024512-23.2015.8.19.0000. Julgamento em 
25/06/2015 
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efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves 

jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607.381-AgR, 

rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-

2011.)13 No mesmo sentido: ARE 774.391-AgR, rel. min. Marco Aurélio, 

julgamento em 18-2-2014, Primeira Turma, DJE de 19-3-2014. 

 

"O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 

transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter 

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, 

de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um 

gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da 

validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a 

pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá 

efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 

5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto 

reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 

própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 

271.286-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda 

Turma, DJ de 24-11-2000.) No mesmo sentido: STA 175-AgR, rel. 

min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-

2010. Vide: RE 668.722-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 27-8-

                                                             
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Marco Aurélio. Agravo de Instrumento 

em Recurso Especial 774.391. Julgamento em 18/02/2014. 
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2013, Primeira Turma, DJE de 25-10-2013; AI 734.487-AgR, rel. min. Ellen 

Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.14 

 

Como direito social de terceira geração, sua capilaridade é extensa, atingindo não só 

a comunidade jurídica, mas também a médica, a sociedade e a Administração Pública, 

competindo ao Judiciário ponderar se o dever constitucional merece ser obedecido 

independentemente de inflexões de ordem político-orçamentária. 

 

4. Do não fornecimento de remédios previstos na lista do RENAME e da sua insuficiência 

 

As ações na Justiça se avolumam exponencialmente, gerando muitos gastos para 

setor público, inclusive com honorários advocatícios de sucumbência, porque o Governo não 

fornece os medicamentos básicos de controle de doenças conhecidas e constantes da listagem 

do RENAME, cujo custo não seria elevado se houvesse prévio planejamento. 

 

Menos de 20% (vinte por cento) das ações tratam de medicações caras, 

experimentais e não incluídas no RENAME, importando na conclusão de que o fornecimento 

é prejudicado por total desorganização e descompromisso com a previsão orçamentária, que 

deveria espelhar as necessidades básicas da população. 

 

A regulamentação infraconstitucional do direito à saúde se deu pela Lei 8.080/90, 

que contemplou a modalidade de assistência farmacológica através do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

O custeio do sistema e a distribuição são basicamente suportados pela União quando 

se refere a medicamentos essenciais de baixo custo, seja por farmácias populares ou privadas 

conveniadas. 

 

O beneficiário, para ter acesso à medicação básica disponibilizada pelo SUS, porque 

incluída na relação de medicamentos essenciais (RENAME), necessariamente deve contar 

com prescrição médica de profissional do serviço público. 

 

                                                             
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Relator Ministro Celso de Mello. Recurso 

Extraordinário 271.286. Julgamento em 12/09/2000.  
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Quanto ao RENAME, vale destacar que a lista não é atualizada anualmente, sem 

sintonia com a evolução tecnológica, daí porque muitas medicações de eficácia comprovada e 

aceita pela ANVISA estão fora do plano de custeio de governo, implicando em sua solicitação 

via judicial. 

 

A via judicial é muitas vezes a única opção para quem busca a efetivação do direito 

de acesso à saúde, até porque vários medicamentos não são adquiridos em quantidade 

suficiente ou não estão disponíveis à população por falta de atualização da lista do RENAME 

(Relação nacional de medicamentos essenciais), com evidência do total descuido do gestor 

público em relação às necessidades de atendimento mínimo de combate eficaz das doenças. 

 

O direito à saúde, como garantia fundamental eleita pela CRFB/88, deve ser lido 

também como "o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência 

médica, independentemente de sua situação econômica".15 

 

5. Do beneficiamento dos predadores sociais no fornecimento de remédios 

 

O desrespeito da Administração Pública às políticas públicas de fornecimento de 

medicação, apesar de todo esforço legislativo para ser cada vez mais eficiente e eficaz, 

continua sendo um estorvo amplamente reconhecido e criticado pela sociedade civil, 

principalmente em função de elevado custo para sua aquisição na rede particular para 

tratamento imediato do necessitado. 

 

Os processos judiciais quase sempre demandam remédios em caráter liminar, dada a 

sua serventia para conter situação de extrema dor e angústia, motivo pelo qual o Estado não 

dispõe de tempo para promover licitação para compra pelo melhor preço. 

 

Considerando ser dever indeclinável do Estado o fornecimento de medicação 

tempestivamente de molde a materializar o essencial direito à saúde, o Judiciário zela pela 

efetividade, pouco se importando com o equilíbrio das finanças em nome da preponderância 

do direito à vida saudável. 

 

                                                             
15 SILVA, José Afonso. op. cit., p. 308 
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A conduta do Judiciário visa a resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III da Constituição Federal), sem preocupação deontológica em relação aos princípios 

orçamentários (art. 165 e seguintes da Constituição Federal) e da separação de poderes (art. 2º 

da Constituição Federal), principalmente considerando ser o orçamento peça fictícia que não 

está a serviço do direito à vida (art. 5º, caput da Constituição Federal). 

 

Em sendo a vida humana uma dádiva, a atuação do Judiciário se legitima a partir do 

descaso com que os outros Poderes lidam com o beneficiário de medicamento, momento em 

que empresários, sem qualquer reserva, fornecem a medicação ao custo elevado. 

 

A lógica perniciosa de compra de afogadilho, com exceção à licitação, somente 

favorece àqueles que de antemão estão organizados esperando uma demanda conhecida que 

não será absorvida por um orçamento inidôneo voltado principalmente à quitação de dívida 

pública. 

 

Com muita propriedade, o Prof. Ari de Abreu Silva, na obra “A predação do social”, 

abordou a conduta parasitária de particulares, que contando com o beneplácito da 

desorganização arranjada do Estado, espolia os cofres públicos por se detentor de medicação 

que deveria previamente estar à disposição do público a preços módicos: 

 

“Não existe predação mais grave do que a intervenção estatal, com 

renda pública, tentando transformar produtores privados de bens e 

serviços coletivos, assegurando-lhes, sem riscos, consumidores a 

partir de novas injeções de renda pública.”
16  

 

As regras orçamentárias são propositadamente descumpridas para gerar necessidades 

públicas, que são resolvidas pelo Judiciário, com recursos do próprio governo para patrocinar 

grandes indústrias farmacêuticas, mas com ágio absurdo. 

 

As distorções no sistema público de aquisição de medicação nascem da própria 

fragilidade da lei orçamentária, que é ampla a ponto de aceitar diversas emendas no decorrer 

                                                             
16 SILVA, Ari de Abreu. op. cit., p. 179 
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de sua execução, fugindo completamente ao controle público, algo que ser combatido com a 

simplicidade assertiva de Hume: 

 

“Os legisladores, portanto, não devem confiar inteiramente ao acaso o 

futuro do governo de um Estado, e sim elaborar um sistema de leis 

para regular a administração de questões públicas até a mais remota 

posteridade. Os efeitos hão de sempre corresponder às causas, e em 

qualquer nação uma sábia legislação é a herança mais valiosa que 

pode ser deixada às épocas futuras. No mais ínfimo tribunal ou 

repartição pública se verifica que as normas e os métodos 

estabelecidos para regulamentar as diversas atividades constituem 

uma importante barreira contra a natural depravação da 

humanidade.”17 

 

A máxima “Fiat Justitia Et ruat Coelum” (Que a justiça seja cumprida, mês que o 

universo seja destruído) não pode servir de mote para que a Justiça conceda benefícios 

indiretos aos predadores sociais, amparados pela ineficiência e corrupção do Estado18.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Judiciário - quando provocado a decidir sobre a efetivação do direito social à 

saúde em sua perspectiva de fornecimento de remédio - interfere diretamente no orçamento 

público, pois determina a retirada de verba antes destinada para outras finalidades políticas, a 

fim de satisfazer casos individuais.  

 

As demais pessoas - enquanto coletividade afastada do acesso ao Poder Judiciário ou 

até descrente de seu direito - se submete exclusivamente à omissão e negligência do 

Legislativo e Executivo, que são poderes marcadamente alinhados com a ideologia do Estado 

mínimo e neoliberal, informados pela restrição de alocação de dinheiro em políticas públicas 

básicas como moradia, educação e saúde, sob a alegação de que há escassez de recursos. 

                                                             
17 HUME, David. Hume – Vida e Obra. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 235 
18 HUME, David. op. cit., p. 213 
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O governo conta com falta de a associação política, pois as pessoas não querem 

participar dos rumos da nação, ditar leis que protejam a igualdade e a liberdade política, 

controle do Judiciário, Legislativo e o Executivo, retroalimentando visões individualistas e 

custosas para todos. 

 

O desafio contemporâneo dos agentes políticos e da sociedade, relativamente ao 

fornecimento universal e gratuito de medicação pelo Estado, não passa pela ampliação da 

proteção contida na Lei 8.080/90 e na Constituição Federal, dada a suficiência regulatória, 

muito menos por sua redução, na medida em que representaria retrocesso às conquistas 

sociais estratégicas da República compromissada com a promoção do bem de todos, mas 

reside na dificuldade de efetivação dos direitos sem prejuízo da superposição dos poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e do cumprimento das políticas públicas cujas dotações 

derivadas das previsões orçamentárias já se mostram deficientes. 

 

Considerando que a saúde é garantia fundamental relacionada à satisfação da 

dignidade da pessoa humana e somente se realiza para os desfavorecidos materialmente 

através de desembolso público, tarefa das mais difíceis para os ordenadores de despesas e para 

os procuradores públicos é justificar racionalmente ao Judiciário e àquela pessoa necessitada 

da medicação básica, inclusive constante da lista do RENAME (Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais), que sua demanda compromete a execução de outras finalidades 

públicas, como construção de hospitais, fornecimento de alimentação escolar, aquisição de 

livros e obras de saneamento básico. 

 

Não se discute a obrigatoriedade do fornecimento de medicação excepcional de custo 

elevado ou remédio experimental fora da lista do RENAME, mas a desorganização 

administrativa de não prever o contingenciamento de verba para aquisição das drogas já 

conhecidas e essenciais à qualidade de vida daqueles que se utilizam recorrentemente delas. 

 

O paciente não pode esperar por dotação orçamentária suplementar ou por abertura 

de licitação para aquisição de medicação que de antemão deveria administrativamente estar à 

sua disposição, uma vez que o agravo à saúde desorienta a pessoa em seu papel social, 

apequenando suas perspectivas pela angústia e pela dor, daí porque, exercendo seu direito 

social de cidadania, solicita ao Judiciário a condenação do Estado ao fornecimento 
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compulsório, sem se preocupar sobre a existência ou não de rubrica própria do orçamento 

para aquisição ou sobre a interferência de um Poder sobre outro, que não agiu conforme 

deveria. 

 

A emblemática frase: “Quem tem fome tem pressa”, cunhada pelo sociólogo Hebert 

de Souza (Betinho) para a histórica campanha de mobilização nacional contra a fome, poderia 

ser apropriada e adaptada para o contexto da obrigação do Estado em fornecer medicação para 

“Quem tem dor tem pressa”, a fim de marcar a importância da mobilização social para exigir 

organização do Estado na construção de previsão orçamentária real e responsável, tendente ao 

cumprimento de sensível política pública, sem possibilidade de condescendência de qualquer 

natureza.  

 

Desconsiderada a corrupção, que compromete sobremaneira as destinações das 

verbas públicas, objetivamente se percebe a notória falta de planejamento da Administração 

Pública em relação ao mapeamento demográfico das doenças, pois as Secretarias Municipais 

e Estaduais de Saúde são incapazes de fornecer medicações mais básicas à população, cada 

vez mais volumosa e envelhecida.   

 

Como o Judiciário não tem legitimidade para deliberar sobre planejamento 

orçamentário, mas apenas dar vazão ao direito à saúde pontualmente, compete à sociedade 

civil se mobilizar para discutir no plano político, através de proposta de lei ou de seus 

representantes eleitos, a construção de um orçamento real, e não fictício, que satisfaça seus 

interesses em relação à atualização anual do RENAME e à disponibilização suficiente das 

drogas através de licitações prévias para baratear o custo, sempre a partir de responsável e 

fidedigna identificação dos beneficiários, sem desvio pela corrupção, sob pena de 

responsabilização por rígido controle interno por protocolos, tudo para manutenção da 

harmônica separação dos poderes e cumprimento do orçamento público. 
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