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O sistema, no entanto, começa a apresentar sintomas graves de 

que pode morrer da cura, vítima do excesso de ambição, da 

falta de critérios e de voluntarismos diversos.1 
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RESUMO  

 

 

A presente dissertação é apresentada como trabalho final do Mestrado Profissionalizante 

em Justiça Administrativa do Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa da 

Universidade Federal Fluminense – UFF e tem por objetivo analisar a questão da 

judicialização da saúde no Brasil, em especial quanto ao acesso a medicamentos, 

fazendo uma reflexão sobre duas importantes diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS): a descentralização e a integralidade. Resulta dessa análise o reconhecimento da 

importância de se observar a descentralização para o funcionamento do SUS e de se 

avaliar com critério o real significado do termo integralidade. Também se reconhece o 

valor agregado pela utilização da Medicina Baseada em Evidência como método de 

análise para a incorporação segura e eficiente de novas tecnologias ao SUS, 

funcionando como um instrumento de harmonização entre os interesses da 

Administração Pública e os interesses dos administrados, harmonização esta essencial 

para a manutenção do equilíbrio orçamentário e a garantia de acesso de milhões de 

brasileiros à saúde. A metodologia utilizada na elaboração desta dissertação foi 

essencialmente a pesquisa bibliográfica em fontes diversas, como livros, artigos, 

pareceres e sítios oficiais. O trabalho, que se estrutura em introdução, quatro partes 

principais, conclusão e referências, tem por finalidade traçar um panorama do SUS e 

alertar para o fenômeno da judicialização da saúde no Brasil no que tange ao acesso a 

medicamentos. Os resultados alcançados apontam para a necessidade de se reduzir as 

ações judiciais, com enfoque para aquelas de fornecimento de medicamentos, 

ampliando, assim, o acesso ao SUS. 

Apoio: Conselho Nacional de Justiça 

 

 

 

 

Palavras-chave: Judicialização; Sistema Único de Saúde; Medicina Baseada em 

Evidência; Descentralização; Integralidade. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation is presented as the final work for the Professional Master´s degree in 

Administrative Justice of the Post-Graduate Program in Administrative Justice of the 

Fluminense Federal University - UFF and aims to examine the issue of 

health judicialization in Brazil, especially concerning to medications allowance, 

performing a discussion about two important guidelines of Brazilian Unified Health 

System (SUS): its decentralization and its completeness. An outcome of that 

examination is the recognition of perceiving importance of a SUS decentralization for 

an functional operation and for an accurate assessment of the real signification of the 

word completeness. Also, one recognize the added-value from the Evidence-based 

Medicine as a method of analysis for an efficient and reliable incorporation of new 

technologies to the SUS, working as a instrument for harmony between the Public 

Administration and the administrated interest, an essential harmony for budgetary 

balance maintenance and assurance of health treatment for millions of Brazilians. The 

methodology used on this dissertation was based substantially on reviewing several 

bibliographic sources, such as books, journals, technical opinions and official websites. 

This work is hierarchically structured on introduction, divided in four main parts, 

conclusion and bibliographic reference. It has as goal draw a SUS's prospect and warn 

about the Brazilian health system judicialization, concerning on medication assistance. 

The results obtained support the existence of needs for corrective judicial actions, 

focusing on the medications purveyance, broadening, therefore, the SUS patients 

admission. 

Support: National Council of Justice 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 É tendência, no Brasil, ampliar o acesso a medicamentos por parte de seus 

cidadãos.  

 Este estudo, longe de ser exaustivo, pela extensão e pela complexidade do 

tema, tem por finalidade traçar um panorama do Sistema Único de Saúde e alertar para o 

fenômeno da judicialização da saúde no Brasil no que tange ao acesso a medicamentos. 

  Os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração deste estudo 

consistiram na pesquisa de bibliografia especializada em Direito Sanitário (nacional e 

estrangeira), Direito Constitucional e Direito Processual Civil, artigos de revistas 

científicas, base de consulta Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando-se os 

seguintes descritores: “saúde”, “medicamentos” e “ações judiciais”, publicações oficiais 

do Minsitério da Saúde, legislação e jurisprudência nacionais, sítios oficiais e bases de 

dados secundários, consistentes em: pareceres proferidos por membros da Advocacia-

Geral da União em atuação na área de Direito à Saúde (com o apoio especializado da 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde), dados apresentados publicamente na 

Reunião dos Comitês Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde (realizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no Auditório do Conselho da Justiça Federal, em 

Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011) e material e aulas ministradas no Curso 

Medicina Baseada em Evidência (disponível gratuitamente no sítio do Hospital Sírio-

Libanês em São Paulo/Brasil, com apoio do Centro Cochrane do Brasil), voltado aos 

profissionais do Direito atuantes na área de Direito Sanitário.  

  O período da busca foi de 1º/12/2010 a 31/07/2012. As áreas do 

conhecimento ora identificadas como campo de pesquisa sobre a questão compreendem, 

fundamentalmente, o Direito Constitucional e o Direito Sanitário. As abordagens 

empregadas nos estudos foram quantitativas, qualitativas e descritivas. O percurso 

metodológico seguido na pesquisa foi iniciado com a leitura de obras especializadas em 

Direito Sanitário e da legislação pátria. Posteriormente foram pesquisados artigos mais 

específicos sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, o tema da judicialização da 

saúde, as medidas adotadas pelo Poder Judiciário brasileiro (com o apoio do Conselho 

Nacional de Justiça) acerca do fenômeno da judicialização da saúde nos últimos três anos, 

estudos realizados por órgãos especializados na área de Direito à Saúde, por iniciativas 
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pública e privada, tais como o Ministério da Saúde e o Centro Cochrane do Brasil, 

respectivamente, e, por fim, foi pesquisada a jurisprudência pátria, com ênfase em 

decisões judiciais sobre o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. 

 A primeira parte do trabalho apresenta o fenômeno da judicialização da 

saúde, no que diz respeito ao acesso a medicamentos, apresentando um panorama da 

questão e apontando as atuais e principais preocupações vivenciadas no Estado brasileiro 

sobre o assunto. A justiça brasileira vem observando ultimamente uma crescente 

quantidade de ações - cuja complexidade também vem aumentando -, que dizem respeito 

ao direito à saúde. O reconhecimento desse direito, porém, não simplifica (nem garante) a 

resolução dos problemas relacionados ao acesso à saúde.  

 A segunda parte delineia certos aspectos do Sistema Único de Saúde 

brasileiro, como a sua estrutura, os seus destinatários e as formas de financiamento e 

controle, buscando situá-lo em um contexto legal e socioeconômico.  

 A terceira parte analisa duas importantes diretrizes do Sistema Único de 

Saúde, fundamentais para a apreciação das demandas judiciais na área da saúde. Analisa-

se a questão da descentralização (e a dificuldade em se separar, na prática, as atribuições 

de cada ente federativo no fornecimento de medicamentos) e questiona-se o real 

significado da integralidade (questiona-se, essencialmente, o mito de que tudo o que é 

mais recente e mais caro funciona melhor e as consequências prejudiciais dessa crença 

para as políticas públicas de saúde). 

 Por fim, a quarta parte  traz exemplos de decisões judiciais em matéria de 

saúde, especificamente quanto ao fornecimento de medicamentos. No que diz respeito à 

descentralização, refuta-se a tese da solidariedade passiva. Quanto à integralidade, analisa-

se alguns dos argumentos em que vêm se baseando decisões concessivas. Ainda, 

reconhece-se a importância da Medicina Baseada em Evidência - método de análise 

utilizado para a incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde. Fato é que, 

frequentemente, novas tecnologias aparecem de sobressalto perante a sociedade e tal 

fenômeno não é raro quando se trata do direito à saúde. Grandes esforços têm sido 

direcionados para garantir maior acessibilidade da população brasileira à saúde e a 

Medicina Baseada em Evidência tem apresentado resultados positivos para a elaboração 

de políticas públicas de saúde mais adequadas às demandas por medicamentos.  

 O tema é interessante e nos remete a questões fundamentais para as 

políticas públicas de saúde.  
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 Esperamos que nosso trabalho - embora modesto diante da extensão e da 

complexidade do tema -, forneça aos seus potenciais leitores um panorama das atuais 

preocupações na gestão das políticas públicas de saúde brasileiras no que diz respeito ao 

acesso a medicamentos e da importância de se oferecer medicamentos, sem dúvida, de 

qualidade, mas que também apresentem resultados positivos para todo o Sistema Único de 

Saúde, reduzindo as ações judiciais em matéria de saúde e ampliando o acesso ao Sistema 

Público de Saúde. Esperamos, em resumo, que se abram frentes de discussão e se 

encontrem possíveis soluções a esse respeito para os próximos anos.  
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1 A QUESTÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL  

 
 
1.1 O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 
 

A “judicialização da saúde” é expressão consagrada pelo uso para designar 

o fenômeno cada vez mais recorrente de levar ao Poder Judiciário postulações que tenham 

por objeto a prestação de serviços de saúde, inclusive atendimento ambulatorial e 

hospitalar em todos os níveis de complexidade, procedimentos diversos e o fornecimento 

de produtos, insumos e medicamentos.  

A respeito da efetivação do direito à saúde e sua judicialização, Roseni 

Pinheiro, Aluísio Gomes Silva Júnior e Ruben Araújo Mattos comentam: 

 
 

A temática das instituições jurídicas tem estado cada vez mais presente 
no campo da garantia do direito à saúde. Duas instituições, no âmbito do direito, 
têm-se destacado, quais sejam: o Ministério Público e o Poder Judiciário. Como 
foi visto, cada vez mais o tema da saúde tem sido discutido no campo do 
Direito, esfera que tem possibilitado um arranjo institucional específico no qual 
se formulam estratégias de aproximação entre os direitos constitucionais e as 
práticas concretas (ASENSI, 2007; ASENSI; PINHEIRO, 2006; MACHADO, 
2006), o que enseja um debate sobre os próprios limites e possibilidades de 
atuação das instituições jurídicas na efetivação de direitos. (PINHEIRO, Roseni; 
SILVA JÚNIOR, Aluísio Gomes; MATTOS, Ruben Araujo, 2007) 

 
 

 O fenômeno da judicialização da saúde no Brasil está intimamente 

relacionado ao surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida (cuja sigla é, em 

português, SIDA e, em inglês - mais comumente utilizada-, AIDS) no país1. A doença 

recém descoberta mostrava-se cruel2. O tratamento até então disponível tinha altíssimo 

custo e, portanto, era inacessível para a maioria dos pacientes brasileiros. Para estes, a 

única esperança de vida era recorrer ao Estado para obrigá-lo a custear o tratamento com 

fundamento na Constituição Federal promulgada há pouco, a qual estabelecia a saúde 

como “direito de todos e dever do Estado”.  

                                      
1 Desde 1980 foram contabilizados 592.914 casos de aids no Brasil. A taxa de incidência oscila em torno de 
20 casos de aids por 100 mil habitantes. Em 2009, foram notificados 38.538 casos da doença. Dados 
extraídos do Boletim Informativo do Ministério da Saúde, Ano 1, nº4, Fevereiro de 2011. 
2 Indivíduos com aids em 1991 tinham uma expectativa média de cinco meses de vida. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de Saúde, p. 6. 
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  Em 19823, 14 (quatorze) países, inclusive o Brasil, relataram casos da 

doença. Em 1985, surgiu o primeiro teste diagnóstico para identificação do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), denominado "Elisa" e, com ele, revelou-se que o número 

de infectados era bem maior do que o estimado. Neste mesmo ano, foi fundada a primeira 

organização não governamental para apoio aos doentes com AIDS. 

 Em 1987, a Foods and Drugs Administration (FDA) aprovou a primeira 

droga para o tratamento da AIDS e já em 1988, ano de promulgação da Constituição 

brasileira, ocorreram os primeiros atos públicos de repercussão nacional, promovidos por 

entidades, em busca de uma solução pelo Estado brasileiro. 

Em 1989, o Estado de São Paulo passou a disponibilizar o medicamento 

para os doentes daquele estado. Tratava-se da primeira política pública de saúde específica 

para atendimento dos infectados pelo HIV.  

Somente em 1990 foi editada a Lei Orgânica do SUS (Leis 8.080/90 de 19 

de setembro e 8.142/90 de 28 de dezembro) com o objetivo de estruturar e concretizar o 

sistema de saúde idealizado pela CF de 1988. A partir de 1991, o Ministério da Saúde 

passou a disponibilizar a azidotimidina (AZT) para tratamento de AIDS em todo país. 

É importante consignar que nesse mesmo ano de 1991 surgiu a terapia 

combinada, os denominados “coquetéis”, sendo abandonada a monoterapia. Enquanto 

isso, no Brasil, comemorava-se a incorporação da monoterapia ao sistema público de 

saúde. 

Em 1996, foi ajuizada a primeira ação judicial tendo por objeto uma 

prestação de saúde e no ano seguinte, em 1997, verificou-se verdadeiro incremento no 

número dessas ações. É o que se denomina “boom” das ações judiciais de saúde. 

Note-se que a edição da Lei nº 9.313/96 para dispor sobre a distribuição 

gratuita de medicamentos aos portadores de HIV e doentes de AIDS, no mesmo ano de 

1996, não impediu o acionamento do Poder Judiciário por número cada vez maior de 

pessoas para resolver questões de saúde, especificamente de tratamento para portadores de 

HIV. 

Isso porque desde o início existe um descompasso entre a tecnologia de 

                                      
3 Os dados a seguir, relativos ao período compreendido entre 1982 a 1997, foram apresentadas pela Dra. 
Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de Assuntos Jurídicos e Consultora 
Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês Estaduais do Fórum do Judiciário para a 
Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no Auditório do Conselho da Justiça Federal, em 
Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
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saúde colocada no mercado e aquela efetivamente incorporada ao sistema de saúde 

brasileiro para o atendimento da população. Entre outros fatores, essa defasagem 

contribuiu para abrir espaço para a judicialização. O Poder Judiciário passou a ser 

chamado a suprir a alegada omissão ou atraso do gestor público de saúde4.  

A judicialização da saúde, em sua fase inicial, levou à prolação de inúmeras 

decisões negativas de direitos que invocavam o caráter programático do texto 

constitucional5. Esse panorama mudou consideravelmente nos últimos anos, tendo se 

formado uma nova jurisprudência, acompanhada de sólidas correntes doutrinárias, 

fortemente tendentes a condenar o poder público ao fornecimento de medicamentos, sob 

argumentação bastante ampla, como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana6. 

 Foi-se de um extremo ao outro. Primeiramente, acanhada, a jurisprudência 

tendia à negativa irrestrita, sob o argumento do caráter programático da norma 

                                      
4 "A partir de 1999, as demandas se estenderam a medicamentos para tratamentos de outras enfermidades, 
principalmente nos casos de Hepatite C, doença de Crohn, insuficiência renal e câncer". GRAZINOLI, Luis 
Cláudio Carvalho. Judicialização da Saúde: Uma Análise das Demandas Judiciais Referentes ao Acesso à 
Saúde e aos Medicamentos. In: FERREIRA, Vitor Francisco e SANTOS, Wilson da Costa. O direito e os 
medicamentos, 2011, p. 117. 
5 Traz-se à colação um exemplo de decisão judicial negativa de direito, com argumento no caráter 
programático do texto constitucional em matéria de saúde, proferida no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça: “ CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. Direito líquido e certo, para efeito de concessão de segurança, é 
aquele reconhecível de plano e decorrente de lei expressa ou de preceito constitucional, que atribua, ao 
impetrante, um direito subjetivo próprio. Normas constitucionais meramente programáticas - ad exemplum, 
o direito à saude - protegem um interesse geral, todavia, não conferem, aos beneficiários desse interesse, o 
poder de exigir sua satisfação - pela via do mandamus - eis que não delimitado o seu objeto, nem fixada a 
sua extensão, antes que o legislador exerça o munus de completá-las através da legislação integrativa. Essas 
normas (arts. 195, 196, 204 e 227 da CF) são de eficácia limitada, ou, em outras palavras, não têm força 
suficiente para desenvolverse integralmente, "ou não dispõem de eficácia plena", posto que dependem, para 
ter incidência sobre os interesses tutelados, de legislação complementar. Na regra jurídico-constitucional que 
dispõe "todos têm direito e o estado o dever" - dever de saúde - como afiançam os constitucionalistas, "na 
realidade todos não têm direito, porque a relação jurídica entre o cidadão e o Estado devedor não se 
fundamenta em vinculum juris gerador de obrigações, pelo que falta ao cidadão o direito subjetivo público, 
oponível ao Estado, de exigir em juízo, as prestações prometidas a que o Estado se obriga por proposição 
ineficaz dos constituintes". No sistema jurídico pátrio, a nenhum órgão ou autoridade é permitido realizar 
despesas sem a devida previsão orçamentária, sob pena de incorrer no desvio de verbas. Recurso a que se 
nega provimento. Decisão indiscrepante." RMS 6564/RS RO em MS, Relator Ministro Demócrito Reinaldo 
(1095), Primeira Turma do STJ, 17/06/1996, p. 21448, RDR, vol. 7, p. 167. 
6 Um exemplo de decisão nesse sentido, igualmente proferida no âmbito do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA 
MENOS ONEROSA – ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O 
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. O bloqueio de valores na conta 
corrente do Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a 
imposição da multa diária. 2. A maioria dos componentes da Primeira Seção tem considerado possível a 
concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o 
custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 
humana e do direito à vida e à saúde. 3. Recurso especial não provido”. REsp 868038/RS - 2006/0151203-0, 
Relatora Ministra Eliana Calmon (1114), Segunda Turma do STJ, 12/06/2008, LEXSTJ, vol. 229, p. 148. 
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constitucional. Posteriormente, comemorou-se o entendimento de que esse caráter 

programático não poderia se converter em promessa constitucional desprovida de efeitos, 

tendendo a jurisprudência, então, à concessão irrestrita. O momento atual aponta para a 

busca necessidade de se alcançar um equilíbrio por meio da racionalização das decisões 

judiciais em matéria de saúde. 

 
 
1.2 PANORAMA DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL7/8 

  
 

O Conselho Nacional de Justiça estima que tramitam no Brasil atualmente 

cerca de 141.000 (cento e quarenta e uma mil) ações tendo por objeto prestações de 

saúde9.  

Ao mesmo tempo, é interessante notar que o mercado farmacêutico vem 

apresentando um crescimento significativo no Brasil10: 

                                      
7 Esclarece-se, por oportuno, que houve enorme dificuldade na coleta de dados estatísticos confiáveis para a 
elaboração de um panorama da judicialização que reflita a situação real da matéria no Brasil. Optou-se aqui 
por enfatizar os dados levantados pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde - CONJUR/MS, 
publicados em evento promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, por serem mais adequados à abordagem 
aqui desenvolvida.  
8 “Não existe uma única fonte oficial de dados sobre os gastos com saúde ou em relação ao valor da 
produção do setor saúde para uma série temporal longa e contínua. Entre as principais fontes destacam-se o 
Ministério da Saúde, o IBGE, o IPEA, a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial, que utilizam 
diferentes metodologias.”  CYRILLO. Denise C.; CAMPINO, Antônio Carlos C. “Gastos com saúde e a 
questão da judicialização da saúde”. In: BLIANCHERIENE, Ana Carla; SANTOS, José Sebastião dos. 
Direito à vida e à saúde – Impactos orçamentário e judicial , 2010, p.  36. 
9 Notícia publicada no site do CNJ, em 02.06.2011, às 17h40min. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14622:cnj-reafirma-necessidade-de-novas-politicas-publicas-para-
resolucao-de-processos-na-area-de-saude. 
10 Quadro extraído do material da aula "Direito à Medicina Baseada em Evidência". Aula proferida pelo 
professor Reinaldo Guimarães –M.D., MSc. Curso Medicina Baseada em Evidência do Hospital Sírio-
Libanês em São Paulo/Brasil. Centro Cochrane do Brasil. Disponível em 
http://ensino.hospitalsiriolibanes.com.br. 
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Embora estejam incluídas entre essas 141.000 ações judiciais uma certa 

quantidade de ações envolvendo usuários e respectivos planos de saúde privados (nas 

quais, normalmente, se discute cláusulas contratuais e tenta-se obrigar os planos de saúde 

a arcar com gastos não cobertos contratualmente), a maior parte delas, no entanto, é 

proposta em face do Estado11, sendo estas as que interessam especialmente à presente 

dissertação e, por isso, serão objeto de análise. 

Nesses casos, busca-se, em suma, a condenação do poder público (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, isolada ou conjuntamente) às mais diversas 

prestações de saúde, dentre elas o fornecimento de medicamentos, com fundamento no 

direito à saúde (“direito de todos e dever do Estado”, conforme art. 196, da CF), 

decorrente do direito à vida (art. 5º, da CF), e intrinsecamente relacionado ao princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Alega-se, de um lado, genérica e 

superficialmente, a omissão do Estado na elaboração ou na execução das políticas públicas 

                                      
11 "Aproximadamente 75% da população brasileira é dependente exclusivamente do sistema público de 
atenção à saúde". MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação econômica em saúde. Desafios para gestão no 
Sistema Único de Saúde, 2008, p. 5.  
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de saúde e, de outro, o risco iminente de morte ou de grave lesão à saúde individual e/ou 

coletiva.  

O Poder Judiciário é instado a decidir sobre internação em leitos de unidade 

de terapia intensiva (UTI), realização de cirurgias e/ou exames diagnósticos 

(disponibilizados ou não na rede pública e inclusive tratamentos a serem implementados 

no exterior, com todos os custos necessários com transporte, hospedagem e alimentação), 

criação do número de leitos na rede hospitalar de determinadas localidades, participação 

em pesquisas clínicas, no Brasil ou no exterior, com o recebimento de efetivo tratamento, 

o fornecimento de medicamentos etc. Isso apenas para mencionar os casos mais 

freqüentes. 

Juízes e tribunais, uma vez acionados via ação judicial, não podem escusar-

se de decidir. O ordenamento jurídico brasileiro proíbe o non liquet12. Isto significa, em 

outras palavras, que a junção entre o direito de petição e a impossibilidade de exclusão de 

lesão ou ameaça a direito da apreciação pelo Poder Judiciário gera todo tipo - em número 

ilimitado - de pedidos.  

Três são as condições da ação (ou, nas palavras de Alexandra freitas 

Câmara, "requisitos do provimento final", eis que não se está diante de um evento futuro e 

incerto), de acordo com o Código de Processo Civil  brasileiro: a) legitimidade das partes; 

b) interesse de agir e c) possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do 

pedido é entendida como tudo aquilo que existe no mundo dos fatos e que não esteja, de 

alguma forma, proibido13.  

Diante do contexto de nosso ordenamento jurídico, as pessoas pedem e, 

muitas vezes, pedem sem critérios objetivos, da mesma forma em que muitas decisões são 

proferidas sem estes mesmos critérios. 

 A jurisprudência apresenta decisões no sentido do deferimento de pedidos 

na área da saúde, ao menos em caráter cautelar. O Poder Judiciário brasileiro confere 

                                      
12 Constituição Federal: "Art. 5º. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito"; e Código de Processo Civil: "Art. 126.  O juiz não se exime de sentenciar ou despachar 
alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 
havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito".  
13 "Esse requisito deve ser verificado por um critério negativo, ou seja, deve-se buscar determinar os casos 
em que o mesmo está ausente. Assim é que se deve considerar juridicamente impossível a demanda quando 
o pedido ou a causa de pedir sejam vedados pelo ordenamento jurídico, não podendo o Estado-juiz, ainda 
que os fatos narrados na inicial tenham efetivamente ocorrido, prestar a tutela jurisdicional pretendida." 
CÂMARA, Alexandre F. Lições de Direito Processual Civil, 2002, p. 126. 
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máxima efetividade ao direito fundamental social à saúde. Para isso, ignoram-se critérios 

pré-definidos e os custos do cumprimento das decisões judiciais e, por conseguinte, o 

impacto desses custos para o SUS.  

Segundo a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde – CONJUR/MS, o 

fornecimento de medicamentos ainda é o grande vilão das ações judiciais, não somente 

pelo número cada vez maior de postulações nesse sentido, como também pelos custos cada 

vez mais elevados desse tipo de fornecimento. Informa a CONJUR-MS que, apenas na 

esfera federal, foram ajuizadas 10.486  (dez mil quatrocentas e oitenta e seis) ações no ano 

de 2009 e 11.203 (onze mil duzentas e três) ações em 2010. A respeito, confira14: 

 
 

 

                                      
14 Dados apresentadas pela Dra. Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de 
Assuntos Jurídicos e Consultora Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês 
Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
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 Esse número certamente será bem maior se incluídos os processos que 

tramitam na esfera estadual e impõem condenação apenas a Estados e Municípios, 

conjunta ou isoladamente15. 

 O estudo realizado pela CONJUR/MS relativo aos anos de 2009 e 2010, 

embora parcial16, revela uma situação preocupante. Verifica-se, no período de 2009 a 

2010, um crescimento numérico das ações judiciais em matéria de saúde na ordem de 

6%17: 

 

 

 

                                      
15 O próprio CNJ desconhece esse número, uma vez que restaram frustradas as tentativas de efetuar tal 
levantamento sem um sistema informatizado capaz de identificar o objeto das demandas. 
16 No estudo realizado pela CONJUR-MS foram identificadas apenas as ações e condenações da União, 
isoladamente ou em conjunto com outras unidades federativas.  
17 Dados apresentadas pela Dra. Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de 
Assuntos Jurídicos e Consultora Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês 
Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
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2009 2010 AUMENTO (QNT) AUMENTO (%)

PROCESSOS NOVOS
10.486 11.203 713 6%

Tabela 03:Comprativo entre 2009 e 2010

 
 

Esse crescimento não é expressivo, sobretudo se se considerar a ocorrência 

de fenômenos associados, especialmente a partir do ano de 2008, que facilitaram o acesso 

da população ao Poder Judiciário, como, por exemplo, a interiorização da Justiça Federal, 

a criação de novos Juizados Especiais Federais (nos quais é dispensada a presença de 

advogado), a maior dedicação das instituições do Ministério Público e da Defensoria 

Pública à solução dos problemas individuais e coletivos de saúde18.    

O quadro mostra-se completamente distinto quando analisada a evolução 

dos gastos federais decorrentes de condenações judiciais ao fornecimento de 

medicamentos, seja por fornecimento direto pelo Ministério da Saúde, seja por depósito 

judicial para viabilizar a compra direta pelo autor/paciente19. 

                                      
18 Lembramos, ainda: a) o ordenamento jurídico pátrio estabelece a assistência judiciária integral e gratuita, 
que garante aos hipossuficientes econômicos o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; b) a criação de 
diversos instrumentos jurídicos para a proteção efetiva de direitos metaindividuais; c) as constantes reformas 
do Poder Judiciário, com vistas a ampliar o seu aspecto democrático, na busca pelo exercício de suas funções 
em conformidade com o Estado Democrático de Direito. 
19 Aqui convém fazer algumas considerações acerca da forma de cumprimento das decisões judiciais que 
condenam a União ao fornecimento de medicamentos: O Ministério da Saúde foi idealizado e estruturado 
para elaborar políticas públicas de saúde para todo o país e para repassar aos demais entes federativos 
recursos financeiros para a concretização dessas políticas. Uma vez determinado judicialmente o 
fornecimento do medicamento pela União, normalmente em solidariedade com outros entes, a União faz 
gestão com esses entes para verificar quem cumprirá a decisão. Tenta-se viabilizar o cumprimento da 
decisão judicial pelo ente que se encontra mais próximo do autor. Frustrada a gestão ou não havendo 
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Seria de se esperar que o crescimento no número de ações judiciais, na 

ordem de 6%, implicasse aumento proporcional dos recursos empregados pela União no 

cumprimento das respectivas decisões judiciais. 

Todavia, não é isso que demonstram as tabelas abaixo, as quais apontam, 

respectivamente, gastos do Ministério da Saúde com compra de medicamentos, valores  de 

depósitos efetuados para o fornecimento de medicamentos por ordem judicial e a 

somatória dos gastos federais. Veja20: 

 
 

 

                                                                                                                

resposta, a União adquire diretamente os medicamentos, com dispensa de licitação, em quantidade suficiente 
para 6 ou 8 meses de tratamento, e envia para o endereço residencial do autor/paciente, via serviço 
terceirizado de transporte aéreo contratado para essa exclusiva finalidade. Tudo isso demora certa de 60 dias, 
quando o medicamento é nacional, ou aproximadamente 120 dias quando se trata de medicação importada. 
Fixado prazo exíguo, a União cumpre provisoriamente por depósito em conta judicial, o qual é levantado 
pela parte, mediante alvará, para compra direta. 
20 Dados apresentadas pela Dra. Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de 
Assuntos Jurídicos e Consultora Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês 
Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
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Tabela Gastos Federais –> Compras + Deposito
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Verifica-se que foram gastos no ano de 2009 cerca de R$ 95.788.168 

(noventa e cinco milhões setecentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e oito reais). No 

ano de 2010, os gastos passaram para R$ 139.786.128 (cento e trinta e nove milhões 

setecentos e oitenta e seis mil e cento e vinte e oito reais). Ou seja, os custos do 

cumprimento das decisões judiciais, no período de 2009 a 2010, aumentaram na ordem de 

45,9%. O descompasso é visível21.  

Extrai-se das tabelas supra, ainda, que os custos do cumprimento das 

decisões judiciais aumentou exponencialmente nos últimos 5 cinco anos e que não há 

relação direta e proporcional entre esse incremento de gastos dos recursos federais e o 

ajuizamento de novas ações. 

Também segundo levantamento da CONJUR-MS, os gastos com o 

fornecimento de medicamentos por ordem judicial no ano de 2010, computados os valores 

despendidos apenas por três unidades federativas (Goiás, Santa Catarina e São Paulo) das 

27 existentes, chegaram a quase R$ 1 bilhão. Esse número torna-se ainda relevante quando 

se verifica que o orçamento da União destinado ao financiamento da atenção básica em 

todo o país, para o atendimento de cerca de 135 (cento e trinta e cinco) mil pessoas 

(equivalente a pouco mais de 70% da população brasileira - estimada em 194 (cento e 

noventa e quatro) milhões de pessoas -, consideradas SUS-dependente), foi de 1 bilhão de 

reais para o ano de 2010, ou que o orçamento do Departamento de Assistência 

Farmacêutica do Ministério da Saúde – DAF/MS, destinado ao atendimento de doenças 

                                      
21 Observe que esse descompasso é um fenômeno que já vem sendo observado no Brasil. Para ilustrar: “Tal 
situação ainda não era patente, em 2007, quando, por exemplo, a Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo gastou 40% do orçamento do programa de medicamentos excepcionais com apenas 30 mil pacientes 
por meio de ações judiciais, enquanto o programa todo deveria atender cerca de 400 mil pacientes! O mesmo 
tipo de distorção foi apontado pelo Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, onde 15% dos pacientes que 
usavam medicamentos de alto custo, graças a ações judiciais, absorviam cerca de 30% de todo o orçamento 
da secretaria, e que muitos pedidos referiam-se a drogas similares em eficácia a outras presentes na lista do 
Estado, mas com grande diferença de preço, como no caso de medicamento para hepatite C – o interferon -, 
que tinha uma diferença de 26 vezes entre os dois similares! 
A esse respeito, Vieira (2008) fez um interessante exercício utilizando a versão mais cara dessa droga. 
Admitindo que o SUS trata um quarto das pessoas portadoras de hepatite C com interferon peguilato (a 
versão mais moderna e mais cara), o gasto com o tratamento delas (apenas 0,25% da população brasileira) 
representaria 64% do orçamento do Ministério da Saúde de 2006! O direito de 0,25% da população estará 
garantido, mas e o direito dos restantes 99,75%? Como fica o quesito equidade?”. CYRILLO, Denise C.; 
CAMPINO, Antônio Carlos C. “Gastos com saúde e a questão da judicialização da saúde”. In: 
BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, José Sebastião dos. Direito à vida e à saúde – Impactos 
orçamentário e judicial, 2010,  p. 35. 
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infecto-contagiosas graves e medicamentos do componente especializado em todo o país, 

foi de R$ 5,5 bilhões no mesmo período22. 

A título de exemplo, um estudo realizado por alunos da Universidade de 

Sorocaba, em São Paulo, visando avaliar, segundo evidências científicas de eficácia e 

segurança, a racionalidade das ações judiciais e pedidos administrativos recebidos pela 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, concluiu que diversos pedidos deferidos pelo 

Poder Judiciário não tinham evidência para a indicação mencionada, o que acabou por 

gerar gastos inadequados de dinheiro público nos anos de 2006 e 2007: 

 
 

Os medicamentos bevacizumabe, capecitabina, cetuximabe, erlotinibe, 
rituximabe, imatinibe e temozolomida geraram gastos superiores a R$ 40 
milhões para atender 1.220 solicitações, com custo médio de R$ 33,5 mil por 
paciente. Os estudos selecionados não recomendam parte das indicações dos 
medicamentos prescritos. Cerca de 17% dos pedidos não tinham evidência para 
a indicação mencionada no pleito, o que equivale a um gasto inadequado de, no 
mínimo, R$ 6,8 milhões (LOPES, L. C. et al). 

 
 

Um dos medicamentos objeto do estudo realizado pelos alunos da 

Universidade de Sorocaba, em São Paulo, é o erlotinibe, também conhecido como 

Tarceva, o qual é frequentemente objeto de pedido em ação judicial, cujo deferimento é 

igualmente frequente, como se vê em dois julgados proferidos em tribunais diversos:  

 
 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. 
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 1. [...]. 
2. Incensurável, assim, a decisão que determinou à União, em solidariedade com 
o estado do Piauí e o município de Teresina, o imediato fornecimento do 
medicamento TARCEVA (ERLOTINIBE), imprescindível ao tratamento de 
paciente, portadora de carcinoma epidermóide (CID C34.2) e que é representada 
judicialmente pela Defensoria Pública da União. 3. Agravo interno da União 
desprovido.23 
 
 
ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO 
DO ESTADO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS DESPROVIDAS DE 

                                      
22 Dados apresentadas pela Dra. Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de 
Assuntos Jurídicos e Consultora Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês 
Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
23 AGTAG 0053401-31.2009.4.01.0000/PI, Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus, Quinta 
Turma do TRF 1ª Região, 09/07/2010. 
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RECURSO O ACESSO A MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE - ART. 
196 DA CRFB/88. 1. [...] 2. O medicamento TARCEVA 150 mg (princípio 
ativo: cloridrato de erlotinibe) obteve o seu registro na ANVISA para o 
tratamento de câncer de pulmão, sendo autorizada a sua comercialização. O fato 
de não constar de lista padronizada do SUS não afasta o dever do Poder Público 
em fornecê-lo. A omissão do Poder Público na atualização do Protocolo Clínico 
de tratamento do câncer de pulmão, deixando de incluir o aludido medicamento 
no âmbito do sistema de saúde, contraria preceitos de índole constitucional, 
porquanto não há dúvidas quanto à sua eficácia para o tratamento em tela, tanto 
que a comercialização do referido medicamento já foi aprovada pelo competente 
órgão regulador. Ressalte-se que o medicamento em questão não é experimental. 
“(...) Quanto aos novos tratamentos (ainda não incorporados ao SUS), é preciso 
que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria. Como frisado pelos 
especialistas ouvidos na Audiência Publica, o conhecimento médico não é 
estanque, sua evolução é muito rápida e dificilmente suscetível de 
acompanhamento pela burocracia administrativa. Se, por um lado, a elaboração 
dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor 
distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a 
aprovação de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, 
acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento há muito prestado 
pela iniciativa privada. Parece certo que a inexistência de Protocolo Clínico no 
SUS não pode significar violação ao princípio da integridade do sistema, nem 
justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as 
disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos., a omissão 
administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de 
impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas” (STF - STA 
175 AgR - Tribunal Pleno - Rel. Min. Gilmar Mendes - Data do julgamento: 
17/03/2010). 3. [...]. 4. Existindo plena disponibilidade do medicamento no 
mercado interno e externo e havendo real necessidade de tratamento 
reconhecida por um especialista em oncologia, nenhum óbice se pode opor à 
dispensação de cloridrato de erlotinibe ao agravante. 5. Há comprovação do 
diagnóstico através de relatório médico, que recomenda o uso diário e contínuo 
da droga em questão e assinala a potencial eficácia do medicamento. A evolução 
da doença pode precipitar-se em complicações irreversíveis se não for adotado o 
tratamento pleiteado e se não garantida a sua continuidade. Nessa condição, é 
direito garantido ao agravante o recebimento gratuito da medicação necessária 
ao seu tratamento, de acordo com a Constituição e legislação 
infraconstitucional, aplicável à matéria. 6. Assegurado ao agravante o 
fornecimento mensal de medicamento com o princípio ativo cloridrato de 
erlotinibe, conforme prescrição médica, e, não, necessariamente, o Tarceva 150 
mg. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido24. 
 

 
Enquanto no Brasil os tribunais vêm assegurando o deferimento do 

medicamento Tarceva, na França, em recente julgado, de 12 de maio de 2010, o Conselho 

de Estado decidiu manter uma decisão do Ministro da Saúde que indeferiu a inscrição 

desse mesmo medicamento na lista dos medicamentos reembolsáveis. As razões para o 

indeferimento foram a comprovação da frequência e da gravidade de seus efeitos 

colaterais e a ausência de interesse público - ante o impacto da referida inscrição nas 

                                      
24 AG 201002010018889, Relator Desembargador Federal José Antônio Lisboa Neiva, Sétima Turma 
Especializada do TRF2, E-DJF2R , 28/09/2010, p. 156. 
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despesas públicas25 -, eis que o medicamento teria apresentado como resultado apenas 

uma leve melhora no quadro de saúde e na sobrevida global de pacientes acometidos de 

câncer metastático no pâncreas26. 

Observe-se, ademais, que, dos medicamentos analisados no estudo 

realizado pelos alunos da Universidade de Sorocaba, em São Paulo, cuja evidência para a 

indicação mencionada restou afastada em 17% dos pedidos, quatro (cita-se: bevacizumabe 

(AVASTIN), cetuximabe (ERBITUX), rituximabe (MABTHERA) e temozolomida 

(TEMODAL), são apontados pela CONJUR/MS como medicamentos que integram a lista 

dos que geram maiores gastos porcentuais com demandas judiciais, conforme a seguinte 

tabela27:  

 

                                      
25 A inserção de um determinado medicamentos na lista dos reembolsáveis provoca aumento em seu 
consumo, pois tratando-se de produto cuja despesa é arcada pelo Estado, e não pelo paciente, a sua 
utilização, ao fim e ao cabo, é estimulada, já que, havendo indicação médica, a decisão do paciente por fazer 
o tratamento é facilitada por não ter que assumir os seus custos. 
26 Decisão nº 316859, proferida pelo Conselho de Estado, na França, em 12 de maio 2010. Disponível em 
www.legifrance.gouv.fr. 
27 Dados apresentadas pela Dra. Alessandra Vanessa Alves, Advogada da União, Coordenadora Geral de 
Assuntos Jurídicos e Consultora Jurídica Substituta do Ministério da Saúde, na Reunião dos Comitês 
Estaduais do Fórum do Judiciário para a Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
Auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília-DF, nos dias 02 e 03 de junho de 2011. 
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Portanto, há evidências de que a judicialização da saúde vem onerando o 

Estado de forma desarrazoada, pois há gastos elevados para o atendimento de um número 

bastante limitado de pessoas, com pouco ou nenhum retorno positivo para o sistema. 

 Paralelamente, desestruturam-se as políticas públicas de saúde, com 

conseqüentes, prejuízos organizacionais ao sistema público de saúde. 

 Sobre a desigualdade no acesso ao Poder Judiciário em matéria de saúde, 

comenta Luís Cláudio Carvalho Grazinoli:  

 
 

Em relação aos casos de pacientes portadores do HIV, destaque-se que 
muitos destes faziam parte de uma camada social mais abastada, e mesmo assim 
não tinham recursos para manter os tratamentos por muito tempo. Essa parcela 
dos portadores começou a se reunir em torno da criação de grupos emanados da 
própria sociedade civil, como no caso da Associação Brasileira Interdisciplinar 
de AIDS (ABIA) do sociólogo Hebert José de Souza, conhecido como Betinho. 
(STJ, 2010). 
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Estes grupos foram responsáveis pela apresentação à sociedade de um 
novo meio onde qualquer enfermo teria seu direito acolhido, nem que em última 
instância fosse à via judicial. (STJ, 2010) (GRAZINOLI, 2011, p. 117).  

 
 

Octávio Luiz Motta Ferraz critica, com as seguintes palavras, a 

judicialização da saúde no Brasil: 

 
Países como o Reino Unido, que optaram pelo caminho da saúde pública 

e universal, compreenderam bem os valores dessa opção: maior coesão social 
(todos, independentemente da condição econômica, compartilham os mesmos 
serviços), o que evita ainda a estigmatização e a queda de qualidade que 
necessariamente acompanham os serviços públicos destinados exclusivamente 
aos mais pobres.  

A sociedade brasileira fez essa mesma opção com a Constituição de 
1988, determinando que o SUS é de todos. É preciso agora fazer valer essa 
opção, incentivando (e não o contrário) os mais ricos a utilizar o SUS pela porta 
da frente, e não pela via judicial (FERRAZ, 2007).  

 
 
 
1.3 AS MEDIDAS RECENTES DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

 
 
1.3.1 A Audiência Pública nº 4 do Supremo Tribunal Federal 

 
 

O STF, Corte Constitucional e órgão de cúpula do Poder Judiciário, diante 

desse panorama, convocou, em 05 de março de 2009, uma audiência pública cujo objeto 

foi a discussão da judicialização da saúde no Brasil28. 

O objetivo dessa audiência pública era “consultar pessoas com experiência 

e autoridade em matéria do Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões 

técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de 

                                      
28 “A Audiência Pública, convocada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 
Mendes, ouviu 50 especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 
magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de saúde, nos 
dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 2009.  
Os esclarecimentos prestados pela sociedade a esta Audiência Pública serão de grande importância no 
julgamento dos processos de competência da Presidência que versam sobre o direito à saúde. Hoje, 
tramitam no Tribunal os Agravos Regimentais nas Suspensões de Liminares nºs 47 e 64, nas Suspensões de 
Tutela Antecipada nºs 36, 185, 211 e 278, e nas Suspensões de Segurança nºs 2361, 2944, 3345 e 
3355, processos de relatoria da Presidência”. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Cronogra
ma (consultado em 25/04/2012). 
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prestação de saúde: Sistema Único de Saúde – SUS”29. Nesse sentido, foram ouvidos 

advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores, representantes de organizações não 

governamentais (ONGs) e usuários do SUS. 

A Audiência Pública nº 4 ocorreu nos dias 27 a 29 de abril, 4, 6 e 7 de maio 

de 2009, quando foram levados à discussão os seguintes temas, respectivamente: O 

Acesso às Prestações de Saúde no Brasil – Desafios ao Poder Judiciário; Responsabilidade 

dos Entes da Federação e Financiamento do SUS; Gestão do SUS – Legislação do SUS e 

Universalidade do Sistema; Registro na ANVISA e Protocolos e Diretrizes Terapêuticas 

do SUS e Políticas Públicas de Saúde – Integralidade do Sistema e Assistência 

Farmacêutica do SUS. 

A sociedade civil participou amplamente da realização da Audiência 

Pública nº 4, participando dos debates e enviando material contributivo sobre temas 

diversos relacionados à saúde. Dentro do possível, todos aqueles que tinham experiência e 

autoridade em matéria de saúde puderam contribuir com questionamentos, críticas, 

exemplos e sugestões. Cite-se como exemplo, o material contributivo enviado por servidor 

do Ministério da Saúde, através do qual foram feitas considerações sobre a necessidade de 

ampliação do acesso a medicamentos no País, eis que “haveria uma queda no acesso a 

remédios no País nos últimos dez anos”, “impedindo o acesso regular de mais de 90 

milhões de brasileiros a medicamentos essenciais”.30 

Naquele material contributivo, duas questões foram apontadas como 

primordiais para se repensar a formulação e o modo como é executada a Política Nacional 

de Medicamentos. A primeira questão apontada diz respeito à dualidade de preços, que faz 

com que os medicamentos adquiridos em farmácias sejam muito mais caros do que os 

adquiridos pelo Poder Público. A segunda questão apontada no material associa-se ao 

desequilíbrio das arrecadações no âmbito das regiões metropolitanas, que não dispõem de 

meios financeiros próprios para ampliar o acesso à saúde, levando a um fluxo migratório 

de pessoas para municípios maiores em busca de atendimento médico e acesso a 

                                      
29 Fala do Ministro Gilmar F. Mendes na abertura do segundo dia da Audiência Pública nº 4 (28/04/2009). 
Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Abertura.pdf 
(consultado em 25/04/2012). 
30 GOUVEIA, Carlos E. Ampliação do acesso a medicamentos. Servidor Público Federal. Ministério da 
Saúde. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/AMPLIACAO_DO_ACESSO_A
_MEDICAMENTOS.pdf>. 
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medicamentos31. Questões como essas, dentre outras, permitem a discussão da matéria sob 

o mais variados ângulos, apontam problemas e refletem a diversidade de opiniões sobre a 

saúde no país, consagrando o exercício da democracia. 

Assim, a Audiência Pública nº 4 foi o ambiente encontrado pelo Poder 

Judiciário para o maior e mais amplo debate já existente sobre saúde. Muitas questões 

foram abordadas de forma aprofundada, muitas dúvidas surgiram, muitas opiniões foram 

expostas, refletindo em avanço na melhoria do acesso à saúde no Brasil.  

Em seu pronunciamento de encerramento, no dia 27 de abril de 2009, ao 

fim do primeiro debate, intitulado O Acesso às Prestações de Saúde no Brasil – Desafios 

ao Poder Judiciário, o Ministro Gilmar Mendes destacou a importância desse diálogo, 

afirmando que não há fórmulas milagrosas para a solução dos diversos problemas atuais 

na área de saúde e que é preciso racionalizar os processos, com a participação integral em 

ações diversificadas por parte dos poderes públicos32. 

E, ao final do último debate, intitulado Assistência Farmacêutica do SUS, 

no dia 07 de maio de 2009, o Ministro Mendes concluiu:  

 
 

Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este 
Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos 
subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e elementos de repercussão 
econômica apresentados pelos “amigos da Corte”. Essa inovação institucional, 
além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas 
possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua 
tarefa precípua de guarda da Constituição Federal e, também, no exercício de 

                                      
31 Na concepção do autor do texto contributivo deve-se priorizar “a plena implantação do Sistema Nacional 
de Registro de Preços e o direcionamento de recursos federais e estaduais para programas de gratuidade, de 
forma a permitir que ocorra a dispensação de medicamentos em todos os municípios do país.” GOUVEIA, 
Carlos E. Ampliação do acesso a medicamentos. Servidor Público Federal. Ministério da Saúde. 
Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/AMPLIACAO_DO_ACESSO_A
_MEDICAMENTOS.pdf> 
32 “Eu gostaria de dizer aos Senhores que esta Audiência Pública que nós concebemos de realizar é também 
uma atitude de humildade do Poder Judiciário, reconhecendo a dificuldade que existe na tomada de soluções. 
Nós vimos que não há fórmulas miríficas aqui, infelizmente, e que é preciso que nós trabalhemos com 
processos devidos de racionalização, e é esse o esforço que se está a realizar. Também ficou demonstrado 
(...) que esses casos de omissão de serviços, de falha de serviços, ou falha do sistema como um todo na sua 
implementação, não podem ser resolvidos apenas com uma ação, ou ação isolada de um único ente, 
eventualmente do Judiciário; que isso exige um modelo de concertação. Daí a necessidade de que nós 
tenhamos esse diálogo.” MENDES, Gilmar F. O Acesso às Prestações de Saúde no Brasil – Desafios ao 
Poder Judiciário. Audiência Pública nº 4 do Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Encerramento__MGM.pdf. 
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sua competência de proteção do interesse público e uniformização das 
decisões.33 

  
 

Resultado da Audiência Pública nº 4, uma das iniciativas visando encontrar 

soluções e implementar novas políticas públicas para a resolução de processos na área de 

saúde, foi a criação do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, vinculado ao CNJ. O 

objetivo do Fórum é, também, mapear os tipos de processos que vêm sendo interpostos 

contra a União, Municípios, Estados, entes privados e governo federal, na área de saúde, 

nos tribunais de todo o país, bem como a criação de um banco de dados com o conteúdo 

das ações mais comuns a todos os Estados brasileiros, assim como das causas mais 

específicas em cada região. 

  

 

1.3.2 A Recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça 

 
 
No Brasil, na ordem de prioridades do Poder Judiciário, ocupa lugar de 

importância a questão da judicialização da saúde, o que culminou com a edição, em 30 de 

março de 2010, pelo CNJ, da Recomendação nº 31.  

A finalidade desta recomendação é que se façam adotar pelos tribunais 

determinadas medidas, visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do 

direito para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a 

assistência à saúde. 

A origem da Recomendação nº 31 do CNJ está no reconhecimento de 

diversos entraves para a concretização do direito à saúde, dentre os quais cita-se: o grande 

número de demandas envolvendo a assistência à saúde em tramitação no Poder Judiciário 

brasileiro e o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses processos 

judiciais; a carência de informações clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos 

problemas de saúde enfrentados pelos autores dessas demandas; a relevância da matéria 

para a garantia de uma vida digna à população brasileira; as reiteradas reivindicações dos 

gestores para que sejam ouvidos antes da concessão de provimentos judiciais de urgência 

                                      
33 MENDES, Gilmar F. Assistência Farmacêutica do SUS. Audiência Pública nº 4 do Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Encerramento__MGM.pdf. 
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e a necessidade de prestigiar sua capacidade gerencial; as políticas públicas existentes e a 

organização do sistema público de saúde. 

No corpo da Recomendação nº 31, o Conselho Nacional de Justiça 

recomenda aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais, entre 

outras medidas, que celebrem convênios objetivando disponibilizar apoio técnico 

composto por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um 

juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das 

ações relativas à saúde.  

Recomenda, ainda, que os tribunais orientem, através das suas 

corregedorias, aos magistrados vinculados, para que procurem instruir as ações, tanto 

quanto possível, com relatórios médicos, com descrição da doença, inclusive código de 

Classificação Internacional de Doenças (CID), contendo prescrição de medicamentos, com 

denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, 

com posologia exata; evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não 

registrados pela Agência nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou em fase 

experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; ouçam, quando 

possível, os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência; verifiquem, junto à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), se os requerentes fazem parte de 

programas de pesquisa experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a 

continuidade do tratamento e, ainda, determinem, no momento da concessão de medida 

abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos 

programas. 

Outra medida, recomendada pelo CNJ, diz respeito à inclusão da legislação 

relativa ao direito sanitário como matéria individualizada no programa de direito 

administrativo dos respectivos concursos para ingresso na carreira da magistratura.  

Além disso, ainda com vistas a melhor integrar o corpo de magistrados com 

o conhecimento das questões relativas ao direito à saúde, o CNJ recomenda que sejam 

promovidas, para fins de conhecimento prático de funcionamento, visitas dos magistrados 

aos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, bem como às unidades de saúde pública 

ou conveniadas ao SUS, dispensários de medicamentos e a hospitais habilitados em 

oncologia.  

Recomenda, por fim, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados - ENFAM, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
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Magistrados do Trabalho - ENAMAT e às Escolas de Magistratura Federais e Estaduais 

que incorporem o direito sanitário nos programas dos cursos de formação, vitaliciamento e 

aperfeiçoamento de magistrados e que promovam a realização de seminários para estudo e 

mobilização na área da saúde, congregando magistrados, membros do ministério público e 

gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento sobre a matéria. 

 

 

1.3.3 A Resolução nº 107, do Conselho Nacional de Justiça 

 
 

Na esteira das medidas atuais com vistas à concretização do direito à saúde, 

o CNJ editou, em 06 de abril de 2010, a Resolução nº 107, que institui o Fórum Nacional 

do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 

Os motivos para a elaboração da Resolução nº 107 seguem àqueles 

expostos na Recomendação nº 31 do CNJ, editada dois meses antes, quais sejam, o 

elevado número e a ampla diversidade dos litígios referentes ao direito à saúde, bem como 

o forte impacto dos dispêndios decorrentes sobre os orçamentos públicos e os resultados 

coletados na Audiência Pública nº 04, realizada pelo Supremo Tribunal Federal para 

debater as questões relativas às demandas judiciais que objetivam prestações de saúde. 

O objetivo do Fórum Nacional do Judiciário é o monitoramento e a 

resolução das demandas de assistência à saúde, com a atribuição de elaborar estudos e 

propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o 

reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos34. 

 
 
 
 
 
 

                                      
34 "Art. 2º Caberá ao Fórum Nacional: I - o monitoramento das ações judiciais que envolvam prestações de 
assistência à saúde, como o fornecimento de medicamentos, produtos ou insumos em geral, tratamentos e 
disponibilização de leitos hospitalares; II - o monitoramento das ações judiciais relativas ao Sistema Único 
de Saúde; III - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à otimização de rotinas processuais, 
à organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas; IV - a proposição de medidas concretas 
e normativas voltadas à prevenção de conflitos judiciais e à definição de estratégias nas questões de direito 
sanitário; V - o estudo e a proposição de outras medidas consideradas pertinentes ao cumprimento do 
objetivo do Fórum Nacional.". Resolução nº 107, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12225-resolucao-no-107-de-
06-de-abril-de-2010 
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1.3.4 A importância da STA 175 

 
 

A STA 175 julgada logo após a audiência pública nº 4, realizada por 

convocação do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração os seus resultados35, 

fixou, pela primeira vez, parâmetros objetivos para a condenação judicial do poder público 

ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos. 

Dentre esses parâmetros destacam-se a necessidade de registro36 do 

medicamento na ANVISA, ressalvadas as exceções legais, a priorização do tratamento já 

oferecido ou indicado pelo SUS, desde que eficaz e adequado, em relação a outros 

                                      
35 O seguinte excerto, extraído do relatório do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no Agr na STA 175 do 
STF, demonstra a influência dos resultados obtidos com a Audiência Pública nº 4 do STF nas decisões 
judiciais a ela subsequentes: “Diante da relevância da concretização do direito à saúde e da complexidade 
que envolve a discussão de fornecimento de tratamentos e medicamentos por parte do Poder Público, 
inclusive por determinação judicial, entendo necessário, inicialmente, retomar o tema sob uma perspectiva 
mais ampla, o que faço a partir de um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes 
na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes 
jungados: SS-AgR nº 846/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, Dj 8.11.1996 e SS-AgR nº 1.272/RJ, Rel. Carlos 
Velloso, DJ 18.05.2001. Passo então a analisar as questões complexas relacionadas à concretização do 
direito fundamental à saúde, levando em conta, para tanto, as experiências e os dados colhidos na Audiência 
Pública – Saúde, realizada neste Tribunal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4,6 e 7 de maio de 2009". 
Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255. 
36 Sobre o registro de medicamentos na ANVISA a lei estabelece: "Art. 16. O registro de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas 
ou profiláticas, curativas, paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento 
das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos: I - que o produto obedeça ao disposto no artigo 
5º, e seus parágrafos; II - que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido 
como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e 
inocuidade necessárias; III - tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a 
sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e eficácia 
necessários; IV - apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam 
julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde; V - quando houver substância nova 
na composição do medicamento, entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que 
a identifiquem; VI - quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem 
técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém pessoal 
habilitado ao seu manuseio ou contrato com terceiros para essa finalidade; VII - a apresentação das seguintes 
informações econômicas: a) o preço do produto praticado pela empresa em outros países; b) o valor de 
aquisição da substância ativa do produto; c) o custo do tratamento por paciente com o uso do produto;  d) o 
número potencial de pacientes a ser tratado; e) a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, 
com a discriminação de sua carga tributária; f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, 
incluindo os gastos previstos com o esforço de venda e com publicidade e propaganda; g) o preço do produto 
que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula ou de forma; e h) a relação de todos os 
produtos substitutos existentes no mercado, acompanhada de seus respectivos preços. § 1º (Revogado); § 2º 
A apresentação das informações constantes do inciso VII poderá ser dispensada, em parte ou no todo, em 
conformidade com regulamentação específica." Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre 
Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 



 38 

requeridos e a vedação ao custeio ou oferecimento, pelo SUS, de medicamento ou 

tratamento puramente experimental37. 

Nesta linha, a STA 175 trouxe à baila o entendimento de que, em matéria 

de saúde, as escolhas são, sobretudo, necessárias. Nesse sentido: 

 

Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a 
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de 
cada cidadão. Assim, enquanto o estado tem que dispor de um determinado 
valor para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos 
universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado, 
deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de 
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, 
portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos.  
Dessa forma, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para 
a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatize-se que a formulação das 
políticas sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais 
implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Essas escolhas seguiriam 
critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), 
configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem “escolhas 
trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha da 
destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração 
fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade 
e a eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados etc.  
Nessa linha de análise, argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual estaria 
vocacionado a concretizar a justiça do caso concreto (microjustiça), muitas 
vezes não terá condições de, ao examinar determinada pretensão à prestação de 
um direito social, analisar as consequências globais da destinação de recursos 
públicos em benefício da parte, com invariável prejuízo para o todo38. 

 

                                      
37 SARMENTO Daniel; TELLES Cristina. Judicialização da saúde e responsabilidade federativa: 
solidariedade ou subsidiariedade? In: ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. Direito Sanitário, 2012, 
p. 118. 
38 AgR em STA 175, STF, Relator Ministro Gilmar Mendes,  17/03/2010. 
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2 CONCEITOS DE SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

NO BRASIL 

 
 

2.1 CONCEITOS DE SAÚDE E SAÚDE PÚBLICA 

 
 

Em seu sentido vulgar, o termo saúde encontra diversas definições nos 

dicionários da língua portuguesa39. 

Na tentativa de conceituar saúde ou, pelo menos, de definir seus contornos, 

envidam esforços não somente profissionais da ciência médica, como também 

antropólogos, sociólogos, filósofos, gestores públicos e juristas. Saúde possui, pois, 

inegável caráter multidisciplinar. E não é só. A concepção de saúde sofre variações 

conforme a realidade social em que é investigada, as vivências individuais consideradas, o 

estágio cultural das populações envolvidas ou o progresso tecnológico aplicado. 

Em busca do conceito jurídico de saúde, Sueli Gondolfi Dallari e Vidal 

Serrano Nunes Júnior identificaram na doutrina os seguintes pontos de coincidência40: 

 

a) “saúde como ausência manifesta de doença”: o conceito, segundo referidos autores, 

longe de alcançar a perfeição, tem relevância por definir um núcleo essencial, uma zona de 

determinação, dentro de um conteúdo bem mais abrangente. Além disso, a definição 

revela a antítese saúde-doença, de modo que a definição de saúde pressupõe a exata 

compreensão de doença e vice-versa. 

O conceito de saúde e, por conseguinte, também o de doença mostram-se 

tão fluídos que Fernando Aith prefere falar em “representações de saúde” e 

“representações de doença”. Ou seja, dada a impossibilidade de conceituar com precisão e 

rigor científico saúde e doença, passa o autor à investigação do que se entende por saúde e 

doença. Não se define o que é, mas o que se pensa ser saúde. “Conforme for o ambiente 

                                      
39 O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, define de diversas maneiras o termo saúde: 1. Estado do 
indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal; estado do que é sadio ou 
são; 2. Força, robustez, vigor; 3. Disposição do organismo; 4. Disposição moral ou mental. Disponível em 
http://www.dicionarioaurelio.org/. 
40 DALLARI, Sueli Gondolfi e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano, Direito Sanitário . São Paulo: Verbatim, 
2010, p. 13. 
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cultural de saúde de um indivíduo, a sua noção sobre a saúde será diferenciada.” (AITH, 

2007, p. 49). 

Seguindo esse raciocínio, referido autor enumera as mais relevantes 

representações de saúde: 

 
 
As concepções de saúde também são elaboradas através de uma relação direta 
entre o indivíduo e o social. A saúde era concebida, às vezes, como uma simples 
“ausência de doença”, outras vezes como “uma reserva corporal”, ou, ainda, 
como “um fundo de saúde” inato e que permite ao organismo resistir contra 
todas as agressões feitas pelo corpo social. Também podemos encontrar 
concepções da saúde como “equilíbrio” que permite ao indivíduo responder de 
forma mais eficiente possível às exigências da vida social. O equilíbrio se 
encarna na plenitude física e psíquica, no sentimento de auto-satisfação e de 
harmonia com os outros. Essas diferentes concepções de saúde constituíam 
entidades fluidas, podendo coexistir, e aptas a dar conta das diferentes facetas da 
experiência das pessoas, mas o “equilíbrio” apresentou-se como uma concepção 
positiva da saúde tendo sido adotada tal concepção pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, que em sua Constituição afirma que “saúde é o estado de 
completo bem-estar físico mental e social, não somente a ausência de doenças 
ou enfermidade. (...)" (AITH, 2007, p. 42) 

 
 

b) “saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença”. Trata-se, certamente, de conceito mais amplo que o primeiro. A 

saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social constitui a definição 

consagrada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), criada em 22 de julho de 1946. 

Nesse sentido sua Constituição dispõe que "a posse do melhor estado de saúde que se é 

capaz de esperar constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, qualquer que 

seja sua raça, religião, suas opiniões políticas, sua condição econômica e social."41 

Portanto, além da ausência de doença, para a OMS, saúde pressupõe “completo bem-

estar” do indivíduo consigo mesmo e em relação ao meio em que vive. 

Do conceito de saúde consagrado pela OMS emergem pelo menos três 

dimensões, as quais são confirmadas por disposições expressas do preâmbulo de sua 

Constituição. 

A primeira dimensão tem caráter individual e, nesse sentido, fica claro que 

a saúde, não obstante direito fundamental e, por isso mesmo, de responsabilidade dos 

                                      
41 "La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition économique ou sociale". (Tradução nossa). Disponível em 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/index.html. 
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Estados, “assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas"42, 

constitui um dever para os indivíduos. A saúde “depende da mais estreita cooperação dos 

indivíduos e dos Estados."43  

A segunda dimensão caracteriza saúde como um bem jurídico coletivo. 

Nesse sentido: “os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da 

saúde são de valor para todos"44 e “o desigual desenvolvimento em diferentes países no 

que respeita à promoção de saúde e combate às doenças, especialmente contagiosas, 

constitui um perigo comum."45  

A terceira dimensão identifica a saúde como bem jurídico de 

desenvolvimento. A respeito, consigna o preâmbulo da Constituição da OMS que “a 

extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins 

é essencial para atingir o mais elevado grau de saúde."46 

Analisadas essas dimensões, Dallari e Nunes Júnior concluem: 

 
 

(...) sob o aspecto jurídico, devemos entender saúde como o bem fundamental 
que por meio da integração dinâmica de aspectos individuais, coletivos e de 
desenvolvimento visa assegurar ao indivíduo o estado de completo bem-estar 
físico, psíquico e social (DALLARI e NUNES JUNIOR, 2010, p. 13).  

 
 

Igual dificuldade conceitual é encontrada quando se tem por objeto saúde 

pública. Trata-se de expressão polissêmica, recorrente no discurso político e na linguagem 

popular, frequentemente utilizada para reportar-se a situações relacionadas à saúde 

enquanto bem jurídico coletivo.  

Comenta Aith: 

 
 

A expressão saúde pública encerra em si diversos significados. Refere-
se, de um lado, a uma realidade epidemiológica, ao estado geral de saúde de 
uma população; de outro lado, trata-se de um conceito que vincula e se associa à 
atividade estatal para a administração da saúde. Saúde pública também serve 
para designar uma área de atividade humana caracterizada pela especialização 

                                      
42 http://www.promocaodesaude.unifran.br/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf. 
43 http://www.promocaodesaude.unifran.br/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf. 
44 http://www.promocaodesaude.unifran.br/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf. 
45 http://www.promocaodesaude.unifran.br/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf. 
46 http://www.promocaodesaude.unifran.br/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf. 
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profissional e institucional, um campo do conhecimento humano organizado em 
uma disciplina com conhecimentos específicos, regras que lhe são próprias, 
manuais e revistas especializados. (...) 

A saúde pública representa, portanto, um grande campo de atuação, 
multidisciplinar por natureza e cujos limites expandem-se aos mesmos limites 
do conceito de saúde como bem-estar físico, psíquico e social, conforme 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tais limites se ampliam e se 
redesenham a cada nova descoberta científica, a cada nova forma de se encarar a 
humanidade (AITH, 2007, p. 50-51).  

 
 

Em verdade, a noção de saúde pública surgiu e desenvolveu-se com o 

Estado, constituindo-se em finalidade basilar deste e ganhou ainda maior importância 

paralelamente ao Estado Moderno. A respeito da responsabilidade do Estado pela saude 

pública, comenta Heloísa Helena Barboza: 

 
 

A noção do direito sanitário, como hoje compreendida, não é antiga, uma vez 
que surgiu a partir do momento em que se passou a reivindicar o direito "à 
saúde", o que ocorreu com o advento do industrialismo. Até então havia apenas 
a preocupação de afastar a visão desagradável do doente, para impedir o 
contágio, o que competia à própria comunidade, que para tanto criou e manteve 
hospitais e abrigos para doentes e miseráveis. A necessidade crescente de 
operários mais saudáveis para que não houvesse interrupção das linhas de 
montagem, bem como para que não contaminassem os empresários, facilitou a 
transferência da responsabilidade pela saúde do operariado para o Estado 
Liberal, então instrumento do empresariado (BARBOZA, 2012, p. 357). 

 
 

Na França, a precaução sanitária já fazia parte dos textos legais desde 1790. 

As leis de 16 e 24 de agosto de 1790 confiavam às autoridades municipais as tarefas de 

precaução e de fazer cessar, pela distribuição de assistência necessária, os acidentes e as 

grandes calamidades, como as epidemias47.  Relata a doutrina: 

 
 

O século XVIII também colaciona leis bastante próximas das que conhecemos 
hoje como, por exemplo, a Lei de 16 de agosto de 1790 sobre a desinfecção 
(limpeza) de imóveis insalubres. Durante o século XIX, o desenvolvimento 
industrial e a urbanização reforçam as preocupações sanitárias sobre o local de 

                                      
47 "A lei de 16 e 24 de agosto de 1790 (artigo 3º do título XI) confia ao poder municipal a polícia sanitária e 
notadamente: "5º O cuidado de prevenir, por meio de precauções apropriadas, e o de fazer cessar pela 
distribuição de assistência necessária, os acidentes e as grandes calamidades públicas, tais como [...], as 
epidemias [...]". "La loi des 16 et 24 août 1790 (article 3 du titre XI) confie au pouvoir municipal la police 
sanitaire et notamment : «5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par 
la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que […], les épidémies 
[...]."(tradução nossa). TABUTEAU, Didier. L'expert et la décision en santé publique. In: Les Tribunes de 
la santé. 2/2010 (n° 27), p. 33-48. URL : http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2010-2-page-
33.htm. 
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trabalho, bem como nas grandes áreas urbanas onde se concentram grandes 
populações. 48 

 
 

Em Portugal, por sua vez, a noção de saúde pública não havia surgido até o 

início do século XIX, havendo relatos de que, até então, a preocupação sanitária era 

inexistente, a saúde era absurdamente precária e os males decorrentes da ausência dessa 

noção atingiam a toda a coletividade: 

 
 

Por três séculos, a Igreja havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis. 
Por escrúpulos religiosos, a Ciência e a Medicina eram atrasadas ou 
praticamente desconhecidas. D. José, herdeiro do trono e irmão mais velho do 
prícipe regente, D. João, havia morrido de varíola porque sua mãe, D. Maria I, 
tinha proibido os médicos de lhe aplicar vacina. O motivo? Religioso. A rainha 
achava que a decisão entre a vida e a morte estava nas mãos de Deus e que não 
cabia à Ciência interferir nesse processo. 
(...) 
A falta de bons hábitos de higiene propiciava a disseminação de pragas e 
doenças e não se resumia às pessoas comuns. Era um problema que afetava 
também a família real. Pode-se ter uma ideia da precariedade da vida na corte 
por uma carta que o príncipe D. João (futuro D. João VI) escreveu em 1786 à 
irmã D. Mariana Vitória, que tinha mudado para Madri depois de se casar com o 
infante espanhol D. Gabriel. Na carta, o príncipe conta que a mulher, D. Carlota 
Joaquina, com quem se casara havia um ano, tivera de cortar os cabelos devido a 
uma infestação de piolhos (GOMES , 2007, p. 56 e 59). 

 

  Com esse panorama, a noção de saúde pública no Brasil também tardou a se 

estabelecer. Referindo-se à cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX, Laurentino 

Gomes descreve: 

 

"A limpeza da cidade estava toda confiada a urubus", escreveu o historiador 
Oliveira Lima. Alexander Caldcleugh, um estrangeiro que viajou pelo Brasil 
entre 1819 e 1821, ficou impressionado com o número de ratos que infestavam a 
cidade e seus arredores. (...) Devido à pouca profundidade do lençol freático, a 
construção de fossas sanitárias era proibida. A urina e as fezes dos moradores, 
recolhidas durante a noite, eram transportadas de manhã para serem despejadas 
no mar por escravos que carregavam grandes tonéis de esgoto nas costas. 
Durante o percurso, parte do conteúdo desses tonéis, repleto de amônia e uréia, 
caía sobre a pele e, com o passar do tempo, deixava listras brancas sobre suas 

                                      
48 Le 18è siècle met également en place des législations assez proches de celles que nous connaissons 
aujourd'hui telles que, par exemple, la loi du 16 août 1790 sur le nettoiement des bâtiments insalubres. Au 
cours du 19è siècle, le développement de l'industrie et celui de l'urbanisation renforcent les préoccupations 
sanitaires sur les lieux de travail comme dans les grandes zones urbaines où se concentre une population 
nombreuse. (Tradução nossa). SAUVE, Jean-Marc. Les évolutions du code de la  santé publique. In : Revue 
de droit sanitaire et social, 2008, p. 409. 
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costas negras. Por isso, esses escravos eram conhecidos como "tigres". Devido à 
falta de um sistema de coleta de esgotos, os "tigres" continuaram em atividade 
no Rio de Janeiro até 1860 e no Recife até 1882. O sociólogo Gilberto Freyre 
diz que a facilidade de dispor de "tigres" e seu baixo custo retardou a criação das 
redes de saneamento nas cidades litorâneas brasileiras (GOMES , 2007, p. 144). 

 
 

A Revolta da Vacina, na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, contra a 

obrigatoriedade da vacinação pública contra a varíola (que, na verdade, foi o estopim da 

insurgência popular contra diversas medidas sanitárias), exemplifica a dificuldade do 

Estado em efetivar políticas públicas de saúde no Brasil, eis que o povo brasileiro, 

constituído por diferentes representações, apresentava uma multiplicidade de opiniões que 

se refletiam também nas questões de saúde pública. 

Observa-se que, a priori, é possível falar-se em saúde pública sempre que o 

bem-estar de uma coletividade demandar uma intervenção igualmente coletiva. Todavia, 

não é só. 

O enquadramento de um fato social como problema de saúde pública 

demanda, atualmente, de um lado, que esse fato revista-se de medicalização e requeira 

análise e atuação multidisciplinar para compreensão e solução. De outro, que represente 

alguma relevância política. Nesse sentido, há de se considerar prevalência, gravidade, 

características, população atingida, relação custo-eficácia das medidas de prevenção e 

tratamento, etc. Nas palavras de Aith:  

 
 

As ilustrações do que podemos chamar de sanitarização do social são 
múltiplas, a começar pela toxicomania que, inicialmente era tratada sobretudo 
de forma repressiva, sendo tema exclusivo do Direito Penal, atualmente 
representa uma questão de alta relevância para a saúde pública das sociedades 
modernas, não somente devido ao risco de infecções como o HIV e a Hepatite, 
mas também pela sua proximidade com as questões do tabagismo e do 
alcoolismo, como dependência patogênica. A ameaça social (uso de drogas) 
passa a ser juridicamente considerada como um perigo social, e como tal punida. 
Porém, demonstrar como se formam essas operações de tradução também é, de 
forma inversa, poder pensar as realidades que a sociedade não coloca como 
problemas de saúde pública mesmo que pudessem, ou devessem, fazê-lo (AITH, 
2007, p. 59).  

 
 

A evolução da noção de saúde pública, entre outras coisas, deixou à vista 

que o só fundamento da prevenção, por mais valioso que seja, é muito fluido para proteger 

efetivamente a saúde da coletividade.  
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Nesse sentido, vale observar que a noção de saúde pública adquiriu, com o 

passar dos anos, uma dimensão maior, com contornos que ultrapassam a simples 

manutenção do corpo humano em seu melhor estado de saúde, atingindo esferas maiores, 

que avançam sobre a vida da coletividade. Sobre essa maior dimensão do conceito de 

saúde pública discorre Michel Foucault, ao tratar do biopoder, em artigo de Thamy 

Pogrebinschi: 

 
 

O poder disciplinar, portanto, passa, a partir da segunda metade do 
século XVIII, a ser complementado pelo biopoder. Complementado porque não 
se opera efetivamente uma substituição, mas apenas uma pequena modificação – 
ou adaptação –, e jamais uma exclusão. Em outras palavras, o biopoder 
implanta-se de certo modo no poder disciplinar, ele embute e integra em si a 
disciplina, transformando-a ao seu modo. O biopoder "não suprime a técnica 
disciplinar simplesmente porque é de outro nível, está noutra escala, tem outra 
superfície de suporte e é auxiliada por instrumentos totalmente diferentes" 
(Foucault 1999: 289). Ambas as espécies de poder passam assim, portanto, a 
coexistir no mesmo tempo e no mesmo espaço. 

São muitas as variações, entretanto, encontradas entre as duas mecânicas 
de poder em questão. Ao passo que o poder disciplinar se faz sentir nos corpos 
dos indivíduos, o biopoder aplica-se em suas vidas. Enquanto a disciplina 
promove a individualização dos homens, o biopoder acarreta uma massificação, 
tendo em vista que ele se dirige não aos indivíduos isolados, mas à população. 
Daí que os efeitos do biopoder se fazem sentir sempre em processos de 
conjunto, coletivos, globais... processos esses que fazem parte da vida, da vida 
de uma população: os nascimentos, as doenças e as mortes constituem exemplos 
desses processos. E o biopoder trata exatamente do conjunto desses processos de 
natalidade, longevidade e mortalidade, seja comparando a proporção dos 
nascimentos e dos óbitos, seja verificando a taxa de fecundidade de uma 
população. Enfim, são vários os exemplos cedidos por Foucault para explicar 
essa modalidade de poder. 

Dizer que o poder, no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo 
menos que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele 
conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do 
corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma 
parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra (Foucault 1999: 302) 
(POGREBINSCHI, 2004). 

 
 

Também em referência à saúde pública como um exercício de poder, Aith 

acrescenta: 

 
 

A saúde pública é um exercício de poder voltado à saúde da população, à 
segurança sanitária, à saúde individual e assim por diante, mas é sempre um 
exercício de poder e de força, que deve ser bem dosado para evitar abusos. As 
atuais discussões sobre transgênicos, clonagens e experiências genéticas em 
seres humanos nos mostram o quanto a saúde pública é um exercício de poder e, 
ainda, o quanto o Direito possui um papel fundamental para a eficácia das ações 
de saúde em geral e de saúde pública em especial. Não fosse assim, certamente 
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já existiriam clones humanos sendo testados em diversos países do mundo 
(AITH, 2007, p. 54).  

 
 

Em se tratando de poder, não é demais lembrar que o Brasil é um Estado 

Democrático de Direito49. O povo é o titular do poder. O sistema democrático permite que 

os cidadãos escolham os seus representantes para o exercício do poder - o que se 

convencionou denominar exercício indireto de poder -, bem como admite o exercício do 

poder de forma direta, por meio de determinados instrumentos previstos no texto 

constitucional. O exercício da democracia, por sua vez, compreende não apenas fazer valer 

a vontade da maioria, mas garantir, ao mesmo tempo, a proteção dos direitos da minoria. 

Daí se conclui que o exercício do poder e o conceito de democracia pressupõem mais do 

que eleições periódicas e consultas ao povo, mas a realização de amplos diálogos, 

consultas e debates. 

Portanto, no Estado Moderno a participação democrática não deve se 

resumir ao exercício direto e indireto de poder. É nesse sentido que Aith comenta: 

 
 

Mas a democracia moderna não se esgota através dos meios tradicionais de 
representatividade ou de participação, como as eleições, os referendos e os 
plebiscitos. Nas sociedades complexas modernas faz-se necessário ampliar a 
participação da sociedade, de forma a aproximar o cidadão das questões 
relacionadas com a elaboração, planejamento e execução de políticas públicas 
(AITH, 2007, p. 74).  

 
 

E prossegue, especificamente quanto ao direito à saúde: 

 
 

No que se refere à área da saúde, a implantação de uma gestão 
democrática dos seviços de saúde é um desafio a ser enfrentado pelo Estado 
moderno. O Brasil tem avançado muito nesse sentido, com instituições como as 
Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde (Lei 8.142, de1990), mas a 
democracia sanitária ainda tem muito a evoluir.  

A boa execução de políticas de saúde e a plena realização do Direito à 
saúde dependem, assim, de uma correta interpretação, pelo Direito, de suas 
novas funções na sociedade moderna. E o desempenho dessa nova função está 
diretamente associado à aplicação integral do princípio de participação da 
comunidade na gestão das políticas públicas de saúde, compreendendo a 
participação na elaboração, regulamentação normativa, planejamento e 

                                      
49 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”. “Parágrafo único: Todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição." 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm > 
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execução das políticas públicas (AITH, 2007, p. 75). 
 
 

A participação democrática restou legalizada por meio da criação da 

Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, instâncias colegiadas, em cada esfera de 

governo, garantida, em ambos os casos, a representação paritária dos usuários em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. Sobre a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, 

estabelece a Lei nº 8.142, de 1990: 

 
 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 I - a Conferência de Saúde; e 
 II - o Conselho de Saúde. 
 
 
 § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 
esta ou pelo Conselho de Saúde. 
 
 
 § 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
 
 

Na esteira dessas disposições legais, vale lembrar que esse exercício de 

poder relaciona-se também ao crescimento do setor de saúde, que impõe a necessidade de 

uma legislação cada vez mais precisa e mais abrangente.  

 
 
2.2 A ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE BRASILEIRO 

 
 
  A compreensão da sistemática brasileira de acesso a medicamentos, 

enquanto política pública de saúde, pressupõe a análise do tratamento constitucional e 

legal conferido à saúde.  
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  A Constituição Federal de 1988 enumera a saúde como direito fundamental 

social50. Mais à frente, ao tratar da seguridade social, a Lei Magna estabelece que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que visem: a) 

promover, proteger e recuperar a saúde; b) reduzir o risco de doenças e outros agravos e c) 

assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde51.   

  A preocupação do legislador constituinte com a concretização do direito à 

saúde não parou por aí. O texto constitucional dispõe que as ações e serviços de saúde são 

de relevância pública. Desse modo, incumbe ao poder público não somente executá-los, 

diretamente ou por terceiros, como também exercer sobre eles as funções de 

regulamentação, fiscalização e controle52. Isso especialmente porque a assistência à saúde 

no Brasil é livre à iniciativa privada53. 

  Ora, aqui se impõe uma observação: quando prestados pelo Estado, direta 

ou indiretamente, os serviços e ações de saúde constituem, em essência, serviços públicos. 

Todavia, quando os serviços são prestados pela iniciativa privada, perdem o caráter de 

serviço público, muito embora continuem sendo de relevância pública54. 

  Nesse contexto, a Constituição Federal brasileira confere às instituições 

privadas de saúde caráter suplementar, já que atuam paralelamente ao Estado na 

prestação de serviços de saúde, fazendo-o em caráter privado, e caráter complementar 

                                      
50 "Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição." Disponível em  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >.  
51 "Art. 196. 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 recuperação". Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
52 "Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado." Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
53 "Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. (...)". Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
54  A respeito da relevância pública dos serviços de saúde, o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
regulamentou o mapeamento da saúde. O mapeamento é importante porque, como cabe ao Estado organizar 
sua rede de saúde pública, é possível verificar a necessidade e, posteriormente, a possibilidade de se 
credenciar serviços privados para tornar a rede de saúde mais completa: “Art. 16.  No planejamento devem 
ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao 
SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.”  Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm.  
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do sistema público de saúde, hipótese em que seguirá as diretrizes deste, devendo ser 

firmado contrato de direito público ou convênio55. 

  Em verdade, a consagração da saúde pela norma fundamental brasileira 

resultou de forte pressão de setores sociais organizados, incluindo a classe médica e outros 

profissionais de saúde, e da participação popular durante a Assembléia Nacional 

Constituinte. 

 O surgimento do movimento sanitarista se deu na década de 1960 com 

enfoque na descentralização e na consolidação do SUS56, influenciando de forma decisiva 

a elaboração do texto constitucional quanto às disposições pertinentes à saúde. A 

descentralização da prestação da saúde pelo Estado decorreu da escolha do Sistema 

Federativo e visou atender a estrutura de poder das diferentes partes do território nacional. 

  Seguindo a lógica da constituição programática, estabeleceu-se na 

Constituição a primeira, e mais importante, política pública de saúde, qual seja, a própria 

estruturação do SUS. 

  O SUS constitui, a um só tempo, política pública de Estado e instrumento 

deste para a efetivação das políticas públicas de saúde. 

  Por sua enorme importância, passa-se a transcrever dois dispositivos do 

texto constitucional brasileiro. O artigo 198 define a base e as diretrizes do sistema 

público de saúde brasileiro. O artigo 200 estabelece as atribuições principais do SUS. 

 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:  
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II – atendimento integral, com prioridades para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III – participação da comunidade. 
 
 
(...) 
 
 

                                      
55 "Art. 199. (...) "§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
56 Segundo BARROSO, "Com a redemocratização, intensificou-se o debate nacional sobre a universalização 
dos serviços públicos de saúde. O momento culminante do “movimento sanitarista” foi a Assembléia 
Constituinte, em que se deu a criação do Sistema Único de Saúde." 
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Art. 200.  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei. 
I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bam como as de 
saúde do trabalhador; 
III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV – participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V – incrementar em sua área de atuação do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 

 

 

  No Brasil, a prestação de saúde aos cidadãos sempre foi limitada, atingindo, 

em regra, somente os contribuintes do Sistema. A Constituição Federal de 1988 

estabeleceu uma nova estrutura buscando ampliar o sistema e o atendimento das 

necessidades de saúde da população57.  

  Buscando atingir esse objetivo, deu-se prevalência à execução das ações de 

saúde por parte dos entes que se achassem mais próximos à população, o que gerou a 

criação da primeira diretriz do SUS: a descentralização.  

 
 
2.2.1  Saúde no Brasil: direito de quem e de que forma: os princípios da 

universalidade e da igualdade  

 
 
  A Constituição Federal garante a todos o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços visando à promoção, proteção e recuperação da saúde58/59. Trata-se de 

                                      
57 A Constituição Federal de 1988 delineou um novo sistema de saúde, completamente diferente do que 
existia até então. O SUS é um sistema de saúde dinâmico. Sua base jurídica está na CF/88 e é regulamentada 
pelas leis que regulamentam o SUS. Na prática, o sistema está em constante evolução, novas tecnologias são 
constantemente incorporadas, os entes públicos fazem diversas pactuações para facilitar o acesso a 
determinado serviço. É por essa razão que os detalhes do sistema estão nas portarias. Essa é uma forma de 
conferir a plasticidade que o sistema necessita para não ficar tecnologicamente defasado e estar sempre 
atento à realidade social. Nesse sentido, as portarias são elaboradas para abarcar as decisões técnicas que não 
seriam tomadas com acerto pelo legislador em razão da especificidade e permanente atualização da matéria. 
58 "Art. 196. 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 
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consagração dos princípios da universalidade e da isonomia como diretrizes das políticas 

públicas de saúde. 

  A universalidade refere-se ao fato de que a saúde, como direito fundamental 

que é, destina-se ao ser humano enquanto gênero, não se limitando a tal ou qual classe ou 

categoria de pessoas60.  

  A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde passou a ser direito de 

todos os brasileiros e também dos estrangeiros residentes no país, independentemente de 

qualquer circunstância61, como a condição sócio-econômica, por exemplo. No que 

concerne ao acesso às ações de saúde, extrai-se do artigo 19 da CF que não pode haver 

distinções entre brasileiros62. 

  Todavia, apesar da redação do art. 196, da CF, garantir a saúde como um 

direito de todos63 não se deve conferir ao princípio da universalidade interpretação tão 

ampla a ponto de obrigar o Estado brasileiro a oferecer serviços públicos de saúde a todo e 

qualquer ser humano, indistintamente. 

  Nesse contexto, duas observações se impõem. 

                                                                                                                

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Contituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
59 O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde encontra-se, atualmente, regulamentado nos 
arts. 8º e 11, do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências: “Art. 8o  O acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 
completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.”; “Art. 11.  O 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser 
fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente”. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm.  
60 “O princípio da universalidade afirma que o direito à saúde – como, a bem dizer, todo e qualquer direito 
fundamental – deve se destinar ao ser humano enquanto gênero, não podendo, portanto, ficar limitado a um 
grupo, categoria ou classe de pessoas” (DALLARI e NUNES JÚNIOR, 2010, p. 72). 
61 Segundo Luís Roberto Barroso, "A partir da Constituição Federal de 1988, a prestação do serviço público 
de saúde não mais estaria restrita aos trabalhadores inseridos no mercado formal. Todos os brasileiros, 
independentemente de vínculo empregatício, passaram a ser titulares do direito à saúde". BARROSO, Luís 
Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de 
medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.  
62 "Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - criar distinções 
entre brasileiros ou preferências entre si." Contituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
63 "Art. 196. 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 recuperação". Contituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
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  Primeiramente, deve-se definir quais são os beneficiários do sistema 

público de saúde brasileiro. Os direitos fundamentais sociais, diversamente dos direitos 

relacionados à liberdade, destinam-se sobretudo aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país64.  

  O estrangeiro sem vínculo jurídico com o Brasil, aqui entendido como 

aquele que se encontra provisoriamente no país, somente terá direito às prestações de 

saúde pelo Estado brasileiro em duas hipóteses: 1) em casos de urgência, quando 

configurada situação de iminente risco à vida do estrangeiro; 2) quando houver acordo 

bilateral ou multilateral entre o Brasil e o Estado do estrangeiro com a finalidade de 

facilitar o acesso às ações e serviços públicos de saúde, como ocorre nas regiões de 

fronteira65.  

  Em segundo lugar, deve-se atentar para a circunstância de que os serviços 

públicos de saúde, dos mais simples aos mais complexos, são devidos pelo Estado 

brasileiro ainda que o beneficiário (brasileiro ou estrangeiro residente no país) tenha 

condições de pagar por serviço privado de saúde66.    

  É neste ponto que o princípio da igualdade assume grande importância e 

torna-se indissociável da universalidade. As pessoas de maior poder aquisitivo têm acesso 

aos serviços públicos de saúde em igualdade de condições com os demais, que realmente 

dependem do Estado por serem hipossuficientes.  

  Acerca desse entendimento, ensinam Dallari e Nunes Júnior: 

 
 

                                      
64 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade (...)". Contituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
65 “A regra constitucional da vedação da assistência terapêutica e farmacêutica a estrangeiros não residentes 
no âmbito do Sistema Único de Saúde excepciona-se em dois casos: a) existência de Acordo Bilateral ou 
Multilateral que preveja tal tipo de assistência; b) situações de emergência, que caracterize risco de morte 
para o estrangeiro não residente e não acobertado por Acordo.” Processo/SIPAR n. 25000.058526/2008-75. 
PARECER/CONJUR/CODELEGIS/GABIN/MS/AA. Análise de consulta sobre o direito à assistência 
terapêutica de estrangeiro no âmbito do Sistema Único de Saúde. OLIVEIRA, Aline Albuquerque 
Sant’Anna. Publicações da Escola da AGU: Temas de Direito e Saúde. Coordenação de Jefferson Carús 
Guedes e Juliana Sahione Mayrink Neiva, 2010.  
66 "Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; (...) IV - igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; (...)". Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
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O comando normativo, entretanto, costuma gerar algumas polêmicas, sobretudo 
quando confrontado à possibilidade de pessoas de maior poder aquisitivo terem 
acesso ao sistema. Aponta-se, nestes casos, uma eventual violação da equidade, 
já que a saúde, como direito social, estaria voltada primeiramente aos que não 
teriam condições de arcar com o respectivo pagamento. Trata-se, contudo, de 
um falso dilema, já que a noção de universalidade foi conjugada à de igualdade, 
vale dizer, o art. 196 preconiza literalmente que o acesso à saúde seja 
simultaneamente universal e igualitário. Logo, uma pessoa que possua condição 
econômica pode, sim, fazer uso de qualquer serviço público de saúde, desde que 
em condições de igualdade com os demais cidadãos, o que acaba por determinar 
naturalmente uma situação de equidade. 
A igualdade relacionada ao cuidado com a doença pode ser bem expressa pela 
máxima: pessoas com a mesma situação clínica devem receber o mesmo 
tratamento, inclusive no que tange a exames de apoio ao diagnóstico, prazos, 
acomodações etc. A idéia de igualdade perante os serviços públicos de saúde, 
aliás, não é diferente daquela exigida pelo princípio republicano em relação a 
qualquer órgão ou serviço público (DALLARI e NUNES JUNIOR, 2010, p. 73). 

 
 
  O princípio da universalidade foi literalmente previsto no texto 

constitucional para contrapor sensível mudança em relação ao sistema de saúde 

anteriormente vigente. Em verdade, a universalidade contrapõe-se à contributividade.  

  Isso porque durante muito tempo a prestação de saúde era concebida no 

Brasil como prestação previdenciária. Desse modo, era devida à pequena parcela da 

população que exercia atividade formal remunerada e, por conseguinte, contribuía para o 

sistema previdenciário. Os demais contavam com uma rede de serviços de saúde bastante 

restrita. Para eles, a assistência de saúde disponível, já que não podiam pagar pelos 

serviços privados, era, também, frequentemente prestada por instituições filantrópicas, 

conhecidas como Santas Casas de Misericórdia. 

  Por fim, há de se observar que, embora a gratuidade dos serviços públicos 

de saúde não seja um princípio explicitamente consagrado pela Constituição Federal a Lei 

nº 8.080/90 a estabelece67. Também a jurisprudência brasileira é unânime no sentido de 

que tal princípio emerge do texto constitucional e proíbe toda e qualquer forma de 

cobrança do usuário de ações, serviços e equipamentos públicos de saúde. Confiram-se os 

seguintes julgados68, respectivamente: 

 

                                      
67 “Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.” 
68 AG 97030606261, Quinta Turma do TRF3, Desembargador Federal André Nabarrete, DJU Data: 
20/06/2000, p. 496. 
AG 200201000262715, Quarta Turma do TRF1, Desembargador Federal Hilton Queiroz, DJ Data: 
26/03/2004, p. 139. 
AGRESP 200701415246, Segunda Turma do STJ, Ministro Humberto Martins, DJE Data: 05/06/2008. 
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA 
ANTECIPADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO 
DE MÉDICOS E ADMINISTRADORES DE HOSPITAL CONVENIADO 
COM O SUS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.  
1 - Há elementos de comprovação hábeis a dar suporte ao requerimento do 
provimento jurisdicional provisório para afastamento dos médicos, nominados 
no voto, da prestação de serviços objeto do convênio, até o julgamento final da 
ação. É a medida mais eficaz para se evitarem afrontas à gratuidade do sistema, 
à sua credibilidade perante os usuários e à moralidade dos serviços de saúde 
pública.  
2 - [...]  
3 - [...]  
4 - A iniciativa privada pode prestar serviços de saúde, com fins lucrativos, 
cobrando diretamente dos beneficiários (art. 199, CF) ou participando do SUS 
(§ 1º, art.199, CF). Nesta última condição, integra a rede pública, mediante 
contrato de direito público ou convênio. O hospital conveniado, seus agentes 
diretos ou indiretos, na forma terceirizada, exercem função pública por 
delegação. Em conseqüência, são passíveis de responsabilização pela Lei 
8.429/92.  
5 - Por força do convênio mantido entre o Estado de São Paulo e hospital, há 
participação no sistema publico de saúde, e a função pública é delegada. Os 
profissionais autônomos, as empresas, grupos, sociedades ou conglomerados de 
profissionais que prestem serviço eventual ou permanente ao conveniado ou por 
este autorizado são a este equiparados, como determina a cláusula 4ª e §§ 1º ao 
4º do contrato, bem como responde por cobranças indevidas, a teor também do 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.  
6 - [...].  
7 - Não se alegue ofensa ao devido processo legal com o deferimento do 
provimento jurisdicional provisório. Existe justamente para resolver situações 
como, em princípio, a dos autos em que a cobrança ilegal de serviços por 
natureza gratuitos pode desacreditar o próprio sistema público de saúde, como 
sede constitucional. Os interessados tiveram e têm os recursos judiciais para 
discutir a juridicidade das decisões que lhes são desfavoráveis.  
8 - [...].  
9 - Recurso provido em parte. Prejudicados os agravos regimentais interpostos. 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E 
PESQUISA DE UBERLÂNDIA - FAEPU. LIMINAR PARCIALMENTE 
DEFERIDA PARA DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DE TODO 
PESSOAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE COBRANÇA DE MEDICAMENTOS, 
INTERNAÇÕES, CONSULTAS E TRATAMENTOS. PERIGO DE DANO 
IRREPARÁVEL À AGRAVANTE.  
1. [...].  
2. Há risco de dano irreparável à agravante com possibilidade de geração de 
tumulto administrativo, já que concursos públicos, licitações e gratuidade 
irrestrita de medicamentos, tratamentos e internações geram direitos e, por isso, 
são medidas irreversíveis.  
3. Agravo parcialmente provido para cessar a liminar quanto à realização de 
concursos e licitações e para manter a cobrança de internações e tratamentos não 
cobertos pelo SUS. 
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ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONFIGURAÇÃO 
DO ATO ILÍCITO – ART. 9º DA LEI N. 9.429/92.  
1. Resume-se a controvérsia em ação civil pública de improbidade 
administrativa em razão de supostas práticas de exigências de honorários 
médicos de pacientes do SUS, por duas vezes.  
2. Consta dos autos a contratação do recorrido para o serviço de anestesia, 
quando da realização de cesariana em paciente do SUS, com pagamento 
particular ao médico para a realização do referido procedimento. Cabe a esta 
Corte aferir a questão de direito devolvida, qual seja, a configuração da 
improbidade administrativa.  
3. A aludida situação, ao contrário do entendimento proferido pelo Tribunal a 
quo, não pode ser considerada mera irregularidade, especialmente quando existe 
norma expressa que tipifica o ato em questão.  
4. O Ministério Público Federal, ao analisar os autos, verificou que os 
procedimentos realizados na internação, assim como os medicamentos e demais 
serviços prestados, encontravam-se cobertos pelo SUS. Deixou claro, em seu 
parecer, que a referida autorização garantia a gratuidade total da assistência 
prestada e estaria vedada a cobrança de qualquer valor a título de diferença.  
5. Não há como entender o procedimento de anestesia como 
"complementaridade" aos serviços prestados, pois sua essencialidade é 
manifesta. Nesse contexto, patente configuração do ato de improbidade 
administrativa, previsto no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992.  
6. [...]. Agravo regimental improvido. 

 
 
  Também no sentido da gratuidade do sistema, opina a doutrina: 

 
 

De fato, a Constituição brasileira primeiro definiu a dignidade do ser 
humano como fundamento do Estado republicano, federativo, social e 
democrático. Em segundo plano, criou um sistema – dos Direitos Fundamentais 
– para proteção dessa dignidade. Finalmente, identificou expressamente a saúde 
como dever do Estado, revestindo-lhe, pois, do caráter de um serviço público a 
ser obrigatória e adequadamente prestado pelo Estado. (...) Ademais, é gênese 
dos direitos sociais a busca do Estado, de um lado, arrecadando por meio de 
tributos não vinculados (IR, ICMS, IPTU etc) e, de outro, realizando prestações 
como as materializadas nas ações e serviços de saúde (DALLARI e NUNES 
JUNIOR, 2010, p. 74).   

  
 
  Nesse  ponto, importa dizer que, embora o Brasil venha ganhando destaque 

internacional na economia mundial, fazendo parte do bloco dos países que atualmente 

demonstram maior crescimento econômico, ao lado da Rússia, Índia, China e África do 

Sul (BRICS), e o Estado brasileiro seja um grande consumidor de medicamentos, não se 

pode perder de vista que a população brasileira, na sua maioria, é hipossuficiente, quando 

não miserável. Num contexto social e econômico em que o salário mínimo mal cobre as 

despesas básicas do indivíduo (quando não se destina a todo um grupo familiar), cobrar 

por um sistema de saúde seria uma medida desarrazoada e fadada ao insucesso. 
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Simplesmente não funcionaria, já que a população brasileira, na sua maioria, não dispõe 

de meios econômicos para contribuir com o sistema. 

  A gratuidade dos serviços de saúde decorre também de atos normativos 

infralegais, como a Resolução nº 283, de 30 de outubro de 1991, do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS, hoje extinto), que vedou a cobrança 

de valores no âmbito da assistência pública à saúde, reiterada pela Portaria nº 113, de 4 de 

setembro de 1997, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) 

(FIGUEIREDO, 2011, p. 177).  

 
 
2.2.2 O financiamento do Sistema Único de Saúde brasileiro e o controle de despesas 

 
 
  Demonstrou-se até aqui que o Estado, por meio dos seus diversos entes 

federativos, todos obrigados à concretização da saúde, tem o dever da efetiva prestação de 

ações e serviços de saúde à população. 

  Essa é, no entanto, apenas uma análise normativa parcial da questão da 

saúde. 

  Como o direito à saúde é um direito social e, portanto, exige do Estado 

prestações positivas (um facere), sua implementação implica dispêndio de recursos. O 

direito à saúde tem custos69. Então, uma pergunta se impõe: sendo a saúde direito de todos 

e dever do Estado, a quem cabe arcar com esses custos? 

  No sistema constitucional brasileiro, a saúde é uma das três vertentes da 

seguridade social, a qual abrange, ainda, previdência e assistência social70. 

  A Constituição estabelece que a seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, direta ou indiretamente, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e de algumas contribuições sociais71. 

                                      
69 "... o contexto sócio-sanitário brasileiro apresenta inúmeros desafios à configuração de políticas e 
prestação de serviços de saúde pública. Esses envolvem a necessidade de expansão da oferta e da cobertura 
de serviços, incorporação de novas tecnologias e adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação da 
qualidade da assistência." MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para 
gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, p. 6. 
70 "Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social". Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
71 "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
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Estabelece, ainda, que a lei definirá os critérios de transferências de recursos para o SUS, 

observada a respectiva contrapartida72. 

  Especificamente no que concerne ao custeio do SUS, prescreve a 

Constituição que "o sistema único de saúde será financiado (...) com recursos do 

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

Municípios, além de outras fontes"73. 

  Verifica-se, pois, que a Constituição estabelece um sistema de cooperação 

entre os entes federados, não só quanto à disponibilização de ações e serviços públicos de 

saúde, como também no que concerne ao respectivo financiamento. 

  O texto constitucional consignou percentuais mínimos do produto da 

arrecadação a serem repassados, obrigatoriamente, pelos entes federados maiores (União e 

Estados) aos entes menores (Estados/Municípios) para o custeio das ações e dos serviços 

de saúde74. Da mesma forma e com a mesma finalidade, determinou a destinação à saúde 

de percentuais mínimos das receitas de cada um dos entes federados75. 

  Há, portanto, vinculação de receita ao financiamento de atividades que 

visem à promoção da saúde. O objetivo da norma é óbvio: ante as necessidades 

inesgotáveis da população e a escassez de recursos para supri-las integralmente, 

                                                                                                                

da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...)".Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
72 "Art. 195 (...) § 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e 
ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para 
os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos". Constituição da República Federativa do 
Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
73 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) § 1º O sistema único de 
saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.” Constituição da República 
Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
74 “Art. 198. (...) § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - 
os percentuais de que trata o § 2º”. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
75 “Art. 198. (...) § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: 
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; II - no caso dos 
Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da 
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 
alínea b e §3º”. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
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asseguram-se, pelo menos, os recursos indispensáveis às ações e aos serviços públicos de 

saúde que se mostrem essenciais e inadiáveis76. 

  Nesse sentido, impõe-se observar que a Emenda Constitucional nº 29/2000 

teve como objetivos principais elevar os gastos federais com saúde e assegurar a 

regularidade das respectivas transferências e, simultaneamente, aumentar a participação 

dos demais entes federativos, especialmente dos Estados, no financiamento do SUS77.  

  A vinculação constitucional de receitas às ações e aos serviços públicos de  

saúde impõe sistemática própria de repasse, gestão e fiscalização dos recursos, realizando-

se, conforme previsto na Lei nº 8.142/90, de 1990, por intermédio de “fundos de saúde”. 

 Seguindo as diretrizes constitucionais, a lei regulamentou a transferência 

regular e sistemática de recursos financeiros especificamente destinados à saúde, 

estabelecendo que os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como 

cobertura das ações e serviços públicos de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. Estabelece, ainda, que esses recursos deverão ser 

destinados a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e 

hospitalar e às demais ações de saúde, cabendo ao Ministério da Saúde, mediante portaria, 

estabelecer condições para sua aplicação78.  

                                      
76 "É de conhecimento geral que os recursos financeiros no setor são findáveis; a alocação de verbas no setor 
Saúde em termos relativos não teve incrementos significativos nos últimos anos, embora as necessidades e 
demandas creçam exponencialmente. Deste modo, na maioria das vezes, o emprego de recursos em uma 
nova tecnologia significa restrição de recursos de outra área." MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação 
Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, p. 7. 
77 “Para a União, a Emenda estabeleceu que até 2004 os respectivos recursos aplicados em ações e serviços 
públicos de saúde fossem equivalentes: (i) no ano 2000, ao montante aplicado em 1999 acrescido de no 
mínimo 5%; (ii) entre 2001 e 2004, ao valor apurado no ano anterior corrigido pela variação nominal do 
PIB, o que representa, além da correção da inflação, um acréscimo proporcional ao crescimento da economia 
como um todo. Em particular, para os entes subnacionais a Constituição Federal, a partir da emenda, passou 
a adotar a forma clássica de vinculação, similar à que já vigorava para a educação, ou seja, um percentual da 
receita de impostos e de transferências. Para os Estados, o percentual é de 12%, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos municípios. Para os municípios, o percentual é de 15%. O alcance dessas 
metas deveria ser gradual, a partir de um patamar de 7% no ano 2000.” NARUHIKO SAKURAI, Sérgio; 
TONETO JÚNIOR, Tudinei; GREMAUD, Amaury Patrick. Emenda Constitucional n. 29/2000: influência 
orçamentária dos Estados e municípios brasileiros em saúde. In: BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, 
José Sebastião. Direito à vida e à saúde - Impactos orçamentário e judicial , 2010, p. 4.  
78 "Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: (...) IV - cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.  Parágrafo único. Os 
recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde". Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
Disponível em www.planalto.gov.br. 
"Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma regular e 
automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35 da 
Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990". Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Disponível em 
www.planalto.gov.br. 
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  A compreensão da exata dinâmica do financiamento do SUS pressupõe 

também a análise do disposto na Portaria nº 204/GAB/MS, de 29 de janeiro de 2007. 

  De acordo com o mencionado ato normativo, o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde são realizados na 

forma de blocos de financiamento79. E mais, os recursos federais que compõem cada bloco 

de financiamento serão transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

fundo a fundo80, em conta única e específica para cada bloco de financiamento81. 

  Ao presente estudo, interessa observar que existe um bloco de 

financiamento específico para arcar com os custos da assistência farmacêutica no âmbito 

do SUS (art. 4º, IV, da Portaria n. 204/2007). 

  Além disso, nos termos do art. 24, da Portaria nº 204/2007, o bloco de 

financimento referente à assistência farmacêutica compõe-se de três componentes82, a 

saber: a) Componente Básico da Assistência Farmacêutica, b) Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica, e c) Componente de Medicamentos de Dispensação 

Excepcional (atualmente denominado Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica83). 

                                                                                                                

"Art. 5° É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer 
condições para aplicação desta lei". Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Disponível em 
www.planalto.gov.br. 
79 "Art. 4º  Estabelecer os seguintes blocos de financiamento: I - Atenção Básica II - Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde; IV - Assistência Farmacêutica; e 
V - Gestão do SUS". Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 
financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Disponível em 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-204.htm 
80 A transferência regular e automática fundo a fundo consiste na transferência de valores diretamente do 
Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais, independente de convênio ou instrumento 
congênere. Informação da Norma Operacional Básica do SUS - NOB-SUS 01/96. Disponível em 
http://www.esp.rs.gov.br/esp2/img2/NOB%20SUS%2001_96.pdf 
81 "Art. 5º  Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de 
financiamento, observados os atos normativos específicos". Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Disponível em  
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-204.htm 
82 "Art. 24.  O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica será constituído por três 
componentes: I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica; II - Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica; e III - Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional". Portaria nº 
204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para 
as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 
controle. Disponível em  http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-204.htm 
83 "Art. 2º Alterar a denominação do Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional descrito no 
inciso III, art. 24º, seção IV, da Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, para Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica". Portaria nº 2981, de 26 de novembro de 2009, que aprova o 
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  Os recursos do bloco de assistência farmacêutica serão repassados em conta 

específica para cada um dos componentes supracitados84. 

 

 

                                                                                                                

Componente Especalizado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Disponível em 
http://www.saude.al.gov.br/sites/default/files/portaria_gm_2.981_de_26_de_novembro_de_2009.pdf 
84 "Art. 5º  Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de 
financiamento, observados os atos normativos específicos. § 1º  Os recursos federais provenientes de 
acordos de empréstimos internacionais serão transferidos conforme seus atos normativos, devendo ser 
movimentados conforme legislação em conta bancária específica, respeitadas as normas estabelecidas em 
cada acordo firmado. § 2º  Os recursos do bloco da Assistência Farmacêutica devem ser movimentados em 
contas específicas para cada componente relativo ao bloco". Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Disponível em  
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-204.htm 
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3 DESCENTRALIZAÇÃO E INTEGRALIDADE: DUAS IMPORTANTE S 

DIRETRIZES DO SUS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENT OS 

 
 
3.1 O PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 

REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES85  

 
 
  A Constituição Federal conferiu ao Estado brasileiro a estrutura de Estado 

Federal, cuja estrutura compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios86. Cada 

ente federativo possui governo, administração e atribuições próprias.  

  Enfim, os entes federativos brasileiros são autônomos, havendo certa 

margem de liberdade para administrar, conforme ditames previstos no próprio texto 

constitucional, competências constitucionalmente enumeradas e as peculiaridades 

regionais e locais. O conjunto desses entes forma o Estado brasileiro, o qual é dotado de 

soberania. 

  Especificamente no que concerne à saúde, a Constituição Federal dispõe 

que é competência comum a todos os entes federativos cuidar da saúde87 e especifica que 

compete aos Municípios prestar serviços de atendimento à população, enquanto incumbe à 

                                      
85 “Acerca da importância do princípio da descentralização, destaca-se seguinte trecho do livro Saúde e 
Federação na Constituição Brasileira, de autoria de Marlon Alberto Weichert: “O princípio da 
descentralização dos serviços e ações de saúde refere um objetivo e um vetor a serem gradativamente 
implementados. É um princípio que se articula com o da regionalização e hierarquização, indicando que os 
serviços devem ser primordialmente executados pelos Municípios. (...) Com a descentralização, o SUS 
remete a execução das ações e serviços públicos de saúde para os entes locais, que, próximos da população, 
possuem a melhor condição de avaliar as necessidades mais prementes e desenvolver as condutas mais 
eficazes de prevenção e tratamento. (...) O SUS, ao combinar o princípio da descentralização com o da 
hierarquização, acaba por adotar internamente, relativamente à execução dos serviços, o princípio da 
subsidiariedade, no sentido de atribuir aos Estados e à União somente as tarefas que Municípios e Estados, 
respectivamente, não puderem executar satisfatoriamente, ou não requeiram dimensão regional ou nacional.” 
WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação na Constituição Brasileira, 2004, p. 166-167. In: 
FRANCO, Luís Felipe Galeazzi; ALVES, Alessandra Vanessa e UEMA, Jean Keiji. Parecer nº 811/2012 – 
AGU/CONJUR-MS/LFGF-AVA, de 1º/07/2012. O instituto da solidariedade passiva aplicado de forma 
irrestrita às ações judiciais de saúde. Crítica. Disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/09/Parecer811_SolidariedadePassivanasA
coesJudiciaisdeSaude.pdf.  
86 "Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)." Constituição da República Federativa 
do Brasil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
87 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - 
cuidar da saúde e assistência pública (...)”. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
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União e aos Estados prestar cooperação técnica e financeira aos Municípios88 para o 

mesmo fim.  

  A par disso, a Constituição idealiza um sistema único de saúde e, ao definir 

os traços fundamentais desse sistema, confere-lhe, como diretriz, a descentralização com 

direção única em cada esfera de governo89. 

  Em 1990, foi editada a Lei Orgânica da Saúde. Ao contrário do que se 

poderia supor, não se trata de um diploma normativo único. Desentendimentos de ordem 

política levaram à regulamentação dos dispositivos constitucionais pertinentes à saúde por 

duas leis ordinárias, sucessivamente editadas: 1) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o 

funcionamento dos serviços correlatos90; e, 2) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

que dispõe sobre o financiamento do sistema público de saúde pelos entes federativos, 

bem como da participação da comunidade na gestão do SUS.  

  Para o entendimento do princípio da descentralização do SUS e da 

repartição de atribuições, faz-se, antes, necessário fixar alguns conceitos legais sobre o 

próprio sistema. 

  A Lei nº 8.080/90, em seu Capítulo I, que trata dos objetivos e atribuições 

do SUS, assim dispõe em seus arts. 5º e 6º, os quais, para melhor clareza, passa-se a 

transcrever: 

 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 
saúde; 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

                                      
88 “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população; (...)”. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
89 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. (...)”. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 
90 “Art. 1º. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado.” Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
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III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
 
 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
I - a execução de ações: 
a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador; e 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico; 
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho; 
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção; 
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde; 
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo 
humano; 
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.  

 

  Como se depreende da leitura dos artigos supratranscritos, a formulação de 

políticas de saúde constituem, a um só tempo, objetivo e atribuição do SUS. 

  Mas, o que exatamente constitui o SUS? Desse conceito também cuidou o 

lgislador pátrio, restando estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.080/9091:  

 

Art. 4º. 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, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 
 

                                      
91 Acrescente-se que, também recente o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, 
estabeleceu, em seu art. 3º, o seguinte conceito de SUS: “Art. 3o  O SUS é constituído pela conjugação das 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma 
direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma 
regionalizada e hierarquizada”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7508.htm  
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§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 

 

  Finalmente, mais adiante, a Lei nº 8.080/90, tendo em vista a estrutura 

mínima prescrita pela Constituição Federal, enumerou as atribuições dos entes federados 

no âmbito do SUS nos arts. 16, 17 e 18, dos quais se extrai, em linhas gerais, que compete: 

 

I – à União, por meio do Ministério da Saúde (art. 9º, I): a) realizar o planejamento 

estratégico do SUS, sua fiscalização e avaliação técnica e financeira; b) participar da 

formulação e implementação de políticas públicas relacionadas à saúde; c) definir e 

coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de 

laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária; d) 

coordenar e participar da execução de ações de vigilância epidemiológica; e) normatizar a 

fiscalização e execução de ações condicionantes e/ou determinantes da saúde, como, por 

exemplo, preservação do meio ambiente e meio ambiente do trabalho, controle da 

qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo humano, produção de 

equipamentos e insumos para a saúde, etc); f) promover articulação com órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos humanos na área de saúde; g) promover a 

descentralização para Estados e Municípios dos serviços e ações de saúde de abrangência 

estadual e municipal; h) prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

 

II - aos Estados, por meio das respectivas Secretarias Estaduais de Saúde (art. 9º, II): a) 

acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS; b) identificar 

estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional; c) organizar as redes regionalizadas de 

atendimento adequadas às peculiaridades locais e suficientes para o atendimento da 

população; d) descentralizar a prestação dos serviços para os Municípios, prestando apoio 

técnico e financeiro; e) estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e 

avaliação das ações e serviços de saúde; f) executar supletivamente, em relação aos 

Municípios, as ações e serviços de saúde; g) coordenar e executar em caráter 

complementar as ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de 
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alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador; h) participar do controle dos agravos do 

meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana, da formulação de políticas e da 

execução de ações de saneamento básico, de ações de controle e avaliação das condições e 

dos ambientes de trabalho.  

 

III – aos Municípios, por meio das respectivas Secretarias Municipais de Saúde (art. 9º, 

III): a) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde; b) gerir e 

executar preferencialmente os serviços públicos de saúde, principalmente na atenção 

básica; c) participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 

d) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 

ambientes de trabalho; e) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 

sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador; f) 

colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a 

saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para 

controlá-las; g) formar consórcios administrativos intermunicipais; h) celebrar contratos e 

convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e 

avaliar sua execução; i) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de 

saúde; j) normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu 

âmbito de atuação. 

  O Distrito Federal é um ente federativo atípico, que não pode ser dividido 

em Municípios92, ao qual compete cumulativamente as competências dos Estados e 

Municípios93. Essa lógica se repete quanto à organização administrativa do SUS no 

Distrito Federal. 

  Normatizando o texto constitucional, a Lei nº 8.080/90 determina, 

primeiramente, a obrigação comum dos entes políticos94, assim como prevê a Constituição 

                                      
92 "Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica (...)". 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm >. 
93 "Art. 32. (...) § 1º - Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados 
e Municípios". Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm >. 
94 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)". 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 



 66 

e, depois, da mesma forma, estabelece determinações compatíveis com a concretização do 

princípio da descentralização. Verifica-se que a cada obrigação de um ente 

corresponde(m) outra(s) obrigação(ões) complementar(es) por parte dos demais. A lei cria 

uma escala de concretização do direito à saúde que vai das atribuições da direção nacional 

do SUS às atribuições da direção municipal do Sistema, envolvendo os três entes 

federativos (e o Distrito Federal). 

  Com a descentralização, os Municípios, mais frequentemente presentes na 

vida dos cidadãos e, portanto, obrigados a prestar de modo direto o atendimento à saúde, 

foram elevados ao nível máximo na organização do SUS.  

 Nesse sentido, regulamentando a disposição constitucional, determina o art. 

36 da Lei nº 8.080/90: 

 

 Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 
Distrito Federal e da União. (grifamos) 

 

 

  No mesmo sentido, mas com maior clareza, regulamenta o Decreto nº 

7.508/11 em seu art. 15: 

 

Art. 15.  O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do 
nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a 
disponibilidade de recursos financeiros. (grifamos) 

 

  E não poderia ser diferente, pois o Estado brasileiro, da maneira como é 

formado, se sobrepõe, sendo que uma localidade sempre será o território de um Município, 

mas também pertencente a um Estado e, concomitantemente, à União. Mas é o Município 

o grande executor das prestações de saúde. Isto porque a presença dos Estados federados e 

da União não se faz sentir em todas as localidades, especialmente as mais isoladas, de 

maneira tão forte quanto à do próprio Município95.  

                                      
95 “De fato, em contraposição à antiga forma de prestação de saúde aos cidadãos brasileiros (que se dava de 
forma bastante restrita, via de regra, apenas aos contribuintes do Sistema), buscou-se o estabelecimento de 
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  Em outras palavras, fazendo-se referência às órbitas dos três entes 

federativos que compõem o Estado brasileiro (Municípios, Estados e União), é no 

Município que as pessoas se encontram em primeiro plano. Nesse sentido, a 

responsabilidade dos Estados federativos é apenas complementar e subsidiária à dos 

respectivos municípios, enquanto fica a União incumbida, especialmente, do repasse de 

recursos financeiros e da elaboração de políticas públicas, em colaboração técnica e 

financeira: 

 

(...) A descentralização compreende diferentes instâncias de poder: federal, 
estadual e municipal. Por exemplo, dentro da concepção estrutural do Sistema 
Único de Saúde, que abrange Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde 
e Secretaria Municipal de Saúde, cada uma dessas instâncias, com atribuições 
diferenciadas, atende às especificidades da estrutura de poder das diferentes 
partes do território nacional, bem como dos interesses dos grupos sociais nelas 
localizados. (...) A municipalização, por sua vez, é um processo de 
descentralização da gestão pública na esfera do governo local, tendo como 
pressuposto o entendimento de que as políticas públicas se concretizam nesta 
instância, em que está localizada a população a que devem atender. Portanto, 
também aí, a sua formulação, gestão e fiscalização constituem a base de um 
sistema em que à esfera estadual cumpre definir políticas públicas, geri-las, 
executá-las e fiscalizá-las como conjunto das especificidades, interesses e 
necessidades de cada estado-membro da Federação. À instância federal, por sua 
vez, compete cumprir as mesmas atribuições de fixar políticas públicas para o 
conjunto do território da Federação, em especial concentrando o poder de 
normatização e financiamento que sustenta o controle político, pois a maior 
parte dos impostos é por ela recolhida 96. 

 
 
3.1.1 Desconstruindo o mito da solidariedade 

 
 
  Não obstante não haja dúvidas quanto à descentralização, a tese de que há 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação às prestações de saúde encontra eco 

                                                                                                                

uma estrutura em que toda e qualquer necessidade de saúde da população pudesse ser identificada e tratada. 
Para tanto, sobretudo quando consideradas as dimensões continentais de um país como o Brasil, seria 
necessário que se desse prevalência à execução das ações de saúde por parte dos entes que se achassem mais 
próximos à população, o que só seria possível a partir da criação de um sistema descentralizado. Assim, 
todas as ações e os serviços de saúde devem ser, por força da Constituição, planejados e executados a partir 
de um norte bastante claro: a descentralização”. FRANCO, Luís Felipe Galeazzi; ALVES, de 1º/07/2012. 
Vanessa e UEMA, Jean Keiji. Parecer nº 811/2012 – AGU/CONJUR-MS/LFGF-AVA. O instituto da 
solidariedade passiva aplicado de forma irrestrita às ações judiciais de saúde. Crítica. Disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/09/Parecer811_SolidariedadePassivanasA
coesJudiciaisdeSaude.pdf 
96 MINISTÉRIO DA SAÚDE. A Construção do SUS – Histórias da Reforma Sanitária e do Processo 
Participativo , 2006, p. 26. 
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em abalizada doutrina e vem sendo largamente acatada na jurisprudência de nossos 

tribunais. 

  Na Audiência Pública nº 4, do STF, ao tratar das questões relativas à 

responsabilidade dos entes da Federação e ao financiamento do SUS, o Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes, ao se pronunciar, após relembrar que a Constituição estabeleceu a 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 

cuidar da saúde (artigo 23, inciso II) afirmou que o Poder Judiciário e a doutrina, na sua 

maioria, vem entendendo que a competência comum dos entes da Federação no 

financiamento resulta da sua responsabilidade solidária frente às demandas de saúde97. 

Solidariedade, contudo, como um princípio ou na acepção vulgar do termo, 

não deve ser confundida com solidariedade como o instituto jurídico do Código Civil. 

A solidariedade, utilizada a palavra na sua forma vulgar, apartada do 

sentido correto do instituto jurídico da solidariedade, vem gerando entendimentos 

equivocados quanto à divisão de atribuições de prestação de saúde entre os entes 

Federativos. 

O equívoco é tamanho que, na mais abalizada doutrina, encontramos 

interpretações teratológicas sobre este "dever do Estado", como se vê no seguinte excerto: 

 

O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de 
doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no art. 
196. 

A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde 
consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios são responsáveis solidários pela saúde junto ao indivíduo e à 
coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa 
de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gesto municipal, estadual ou federal), 
de prestações na área de saúde. 

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e 
conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de 
aumentar a qualidade e o acesso aos serviços e saúde, apenas reforça a 
obrigação solidária e subsidiária entre eles. 

As ações e serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de 
uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, 
e constituem um sistema único.98 (grifo nosso) 

  

  

                                      
97 “O Poder Judiciário, acompanhado pela doutrina majoritária, tem entendido que a competência comum 
dos entes resulta na sua responsabilidade solidária para responder pelas demandas de saúde”. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Abertura.pdf. 
98 MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio M. e BRANCO, Paulo G. G. Curso de Direito 
Constitucional, 2010, p. 833. 
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Ora, não é possível a existência de uma obrigação solidária que seja, ao 

mesmo tempo, subsidiária! A solidariedade, como instituto do Direito Civil, por definição, 

ocorre quando "na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com um direito, ou obrigado, à dívida toda.99" (grifamos) 

Portanto, se na solidariedade, como instituto do Direito Civil, cada devedor 

está obrigado à dívida toda, como é possível a concomitância com a subsidiariedade? 

A jurisprudência dos nossos tribunais tem acompanhado, há muito, essa 

utilização vulgar do termo solidariedade, confundindo o instituto do Direito Civil com o 

princípio da solidariedade que, nos termos do inciso II, do art. 23, da Constituição, 

indiscutivelmente confere a todos os entes da Federação a competência comum pelas 

prestações de saúde. Nesse sentido, colaciona-se dois julgados proferidos pelo Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, com interstício de quase uma década: 

 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO 
TRATAMENTO DA SIDA/AIDS A HIPOSSUFICIENTES – 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO 
EG. STF.  
I – A verossimilhança do direito alegado encontra guarida no texto do art. 196 
da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de velar pela 
saúde de todos, uma vez que se constitui em bem jurídico tutelado 
incondicionalmente a toda a população, em especial àqueles portadores do 
vírus HIV.  
II – O art. 23, inciso II, da mesma Carta Magna, consagra a competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no 
cuidado com a saúde e assistência pública, bem como na proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência.  
III – O eg. STF reconhece a solidariedade das diversas esferas 
institucionais do Poder Público no que se refere à prestação de saúde.  
IV – Agravo improvido100. (grifamos) 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 
CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPTALAR. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. FENÔMENO DA CONFUSÃO. SÚMULA 421, DO STJ. 
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.  
I – A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nos termos do art. 196, 
da Constituição Federal. “Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, 
no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

                                      
99 “Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um 
devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Código Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. 
100 (AG 200102010306821, Quarta Turma do TRF da 2ª Região, Relator Desembargador Federal Benedito 
Gonçalves, DJU, 19/07/2003, p.153). 
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assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 
medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais 
graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se 
a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.” 
(STJ, AGA 200700312404, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe. 30/08/07, 
por maioria). Trata-se, portanto, da hipótese de competência comum entre 
os três entes públicos, conforme previsto no art. 23, II, da Constituição 
Federal.  
II – Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em consonância com as normas e 
diretrizes constitucionais, intervir na implementação de políticas públicas de 
saúde quando restar configurada inércia estatal injustificada ou conduta 
governamental abusiva, sopesando o princípio da dignidade da pessoa humana. 
III – [...] 
IV – Agravo interno parcialmente provido101. (grifamos) 

 

Este segundo julgado faz menção a entendimento jurisprudencial no 

mesmo sentido, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se vê da 

referência ao AGA 200700312404, de 2007. Vale ressaltar, contudo, que, no STJ há 

entendimentos dissonantes quanto à tese da solidariedade, tendo o Ministro Teori Albino 

Zavaski proferido voto-vencido naquele julgado102. No ano seguinte, outro julgado do STJ 

aponta uma maior adesão ao sentido diverso do comum: 

 
 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.  
I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo 
pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento 
gratuito de medicamentos.  
II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando 
os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos 
Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: 
(AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007).  
III - Agravo regimental provido.103 (grifamos) 

 

  Não é difícil visualizar que, na realidade, a Constituição, em nenhum 

momento, estabeleceu a solidaridade passiva entre os entes da Federação às prestações de 

                                      
101 AC 200951010060950, Sétima Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Relator Desembargador 
Federal Flávio de Oliveira Lucas, E-DJF2R, 03/06/2011, p. 243. 
102 “Srs. Ministros, peço vênia ao Sr. Ministro Relator para me reportar ao voto que proferi no Recurso 
Especial nº 803.196 para considerar que a União é parte ilegítima, pois a legitimidade está prevista na lei que 
organizou o SUS. Enquanto essa lei não for considerada inconstitucional, penso que tem de ser observada. 
Dessa forma, dou provimento ao agravo regimental.” Ministro Teori Albino Zavaski. Disponível em 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=3315275&sReg=2007003
12404&sData=20070830&sTipo=52&formato=PDF (grifamos). 
103 AgRg no Ag 879.975/RS, Primeira Turma do STJ, Relator Ministro José Delgado, Relator p/ Acórdão 
Ministro Francisco Falcão, DJe 14/04/2008.  
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saúde, embora o texto do art. 196 estabeleça que a saúde é direito de todos e "dever do 

Estado".  

  Com efeito, o "dever do Estado" às prestações de saúde, o qual não se 

questiona, não implica em responsabilidade solidária passiva104. Senão vejamos. 

  Primeiro, a Constituição da República, na sequência à determinação de que 

a saúde é "dever do Estado", estabeleceu, como primeira diretriz de organização do 

sistema único de saúde, "a descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo".  

  Em segundo lugar, a Lei nº 8.080/90 estabeleceu claramente as atribuições 

de cada ente federativo quanto às prestações de saúde, não havendo dúvidas de que há 

uma gradação entre eles, a começar pela prestação direta das ações de saúde pelos 

Municípios (mais próximos da população), em consonância com o disposto no art. 30, VII, 

da Constituição (compete aos Municípios prestar, com cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população).  

                                      
104 Nesse sentido, é o valioso entendimento manifestado por Luís Felipe Galeazzi Franco, Alessandra 
Vanessa Alves e Jean Keiji Uema: “A interpretação que se tem feito é no sentido de que se a saúde é dever 
do Estado, este genericamente considerado (e assim por expressa disposição do citado artigo 196), não há 
que se traçar divisão de responsabilidades entre os entes políticos no âmbito do SUS; compondo, todos, em 
único plano, a figura estatal – mencionada no dispositivo – a qual compete garantir o direito à saúde. No 
entanto, o texto constitucional não se utiliza do termo solidariedade, fazendo menção ao “dever do Estado”. 
É certo que a expressão “solidariedade” não é indispensável à caracterização de uma obrigação solidária; 
entretanto, tem-se observado um cuidado pelo legislador, talvez em função da própria dicção do artigo 265 
do CC (segundo o qual a solidariedade não se presume) de sempre mencionar expressamente a solidariedade 
nos textos de lei quando pretende imprimir à obrigação, sobre a qual se legisla, tal característica. De todo 
modo, ainda que se admita que a não inserção da expressão “solidariedade” (ou outra similar) no artigo 196, 
da CF, não implique necessariamente em sua ausência, é de ser ressalvado que, por outro lado, nada indica 
que tenha sido intenção do constituinte a sua instituição. Ressalte-se que a mera expressão “dever do 
Estado” não implica, por si só, no reconhecimento da obrigação solidária (como pretendem os defensores da 
tese da solidariedade passiva no âmbito do SUS). Basta observar que em diversas outras oportunidades, o 
texto constitucional consagrou expressões semelhantes, sem, contudo, que tenha havido interpretação, pelos 
juristas, no sentido de que se estava por instituir uma obrigação solidária entre todos os entes políticos. A 
título de exemplo, podem-se citar os incisos XXXII, LXXIV, LXXIV, todos do artigo 5º, da CF. Por acaso 
alguém questiona que quando se diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, não 
se está por afirmar que todos os entes que representam o Estado Federado terão as mesmas responsabilidades 
na defesa do consumidor? Bem como que, quando se afirma o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não se está por dizer que a União, o Estado e os 
Municípios prestarão todos, de forma única, tal assistência, sem que considere em que âmbito ela será 
necessária? Parece-nos, portanto, equivocado o raciocínio de que a expressão “dever do Estado” contida no 
artigo 196 tenha o condão de, por si só, atribuir ao direito à saúde a característica de obrigação solidária.” 
FRANCO, Luís Felipe Galeazzi; ALVES, Alessandra Vanessa e UEMA, Jean Keiji.  Parecer nº 811/2012 – 
AGU/CONJUR-MS/LFGF-AVA, de 1º/07/2012. O instituto da solidariedade passiva aplicado de forma 
irrestrita às ações judiciais de saúde. Crítica. Disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/09/Parecer811_SolidariedadePassivanasA
coesJudiciaisdeSaude.pdf 
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  Por fim, a par da normatização constitucional e legal, reforça o 

entendimento contrário à sustentação de solidariedade passiva, o preceito legal que dispõe 

que a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes (art. 265 do 

Código Civil). 

  Ora, das leis atualmente existentes em nosso ordenamento jurídico a 

solidariedade não decorre, eis que, ao contrário, a normatização prevista na Lei nº 

8.080/90 explicita em dispositivos separados a atribuição de cada entre federativo quanto 

às prestações de saúde105.  

  Dizer que a solidariedade passiva decorre da Constituição na expressão 

assentada em seu art. 196, "dever do Estado", é temerário, uma vez que a análise 

sistemática do texto constitucional demonstra que também houve preocupação em 

diferenciar as obrigações, ao estabelecer, no art. 30, inciso VIII, que aos Municípios 

compete prestar serviços de atendimento à saúde da população. Tal dispositivo seria 

desnecessário, se ao estabelecer que a saúde é "dever do Estado" (art. 196) a Constituição 

estivesse impondo a solidariedade passiva entre os entes da Federação. E a Constituição 

não traz letra morta. 

  Tampouco se pode afirmar que a solidariedade, no caso, decorreria da 

vontade das partes. A leitura dos documentos sobre o assunto elaborados pela Comissão 

Intergestores Tripartite deixa claro que o termo solidariedade foi utilizado em seu sentido 

vulgar e não em seu sentido jurídico.  

  Assim, a própria descentralização, como diretriz da organização do SUS, é 

a base para fundamentar a ausência de solidariedade passiva entre os entes federados para 

a prestação de serviços de saúde.  

 
 

                                      
105 Nesse sentido, observam Luís Felipe Galeazzi Franco; Alessandra Vanessa Alves e Jean Keiji Uema: 
“Em relação ao Sistema Único de Saúde, como se verá adiante, todo o seu regramento está contido em 
disposições normativas (constitucionais, legais e infra-legais), de modo que para que se pudesse falar em 
solidariedade passiva irrestrita dos entes políticos na prestação do direito à saúde, necessário seria que 
alguma norma – constitucional ou legal – relativa à responsabilidade no âmbito do SUS, imputasse uma 
obrigação única aos entes que o compõem, tendo em vista que não se admite, por expressa disposição do 
artigo em comento, que se presuma a existência da solidariedade”. FRANCO, Luís Felipe Galeazzi; ALVES, 
Alessandra Vanessa e UEMA, Jean Keiji.  Parecer nº 811/2012 – AGU/CONJUR-MS/LFGF-AVA, de 
1º/07/2012. O instituto da solidariedade passiva aplicado de forma irrestrita às ações judiciais de saúde. 
Crítica. Disponível em 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/09/Parecer811_SolidariedadePassivanasA
coesJudiciaisdeSaude.pdf 
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3.2 O REAL SIGNIFICADO DA INTEGRALIDADE 

 
 
  A Constituição Federal estabeleceu, como uma das diretrizes do SUS, “o 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais"106. 

 Regulamentando o texto constitucional, a Lei nº 8.080/90 explicitou que a 

integralidade da assistência designa o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema107”. Em outras palavras, o princípio da integralidade 

garante o acesso aos recursos disponíveis para a prevenção de doenças e/ou o 

restabelecimento (recuperação) da saúde, em todos os níveis de complexidade que se 

fizerem necessários. 

 Sobre o princípio da integralidade, observam Dallari e Nunes Júnior: 

 
 

Outro importante princípio do Direito da Saúde é o assim chamado 
princípio da integralidade, segundo o qual o dever do Estado não pode ser 
limitado, mitigado ou dividido, pois a saúde, como bem individual, coletivo e de 
desenvolvimento pressupõe uma abordagem assistencial completa, vale dizer, 
integral, envolvendo todos os aspectos a ela relacionados. Como se cogitar de 
prevenção à saúde da coletividade se, por exemplo, pessoas com doenças 
infectocontagiosas, como a tuberculose, por exemplo, não são individualmente e 
adequadamente tratadas? Assim, prevenção, tratamento, integração ou 
reintegração social, evolução tecnológica etc constituem faces de um mesmo 
bem jurídico, a saúde, que depende, portanto, de todos esses dados para que 
possa ser incrementada (DALLARI e NUNES JUNIOR, 2010, p. 75). 

 
 
 Tanto é assim que a Lei nº 8.080/90 expressamente inclui no âmbito de 

atuação do SUS “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”108, bem como “a 

                                      
106 "Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento 
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; (...)". 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. 
107 "Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...) II - integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (...)". Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
108 “Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): (...) d) de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; (...)". Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros 

insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção”109 e “o controle e a 

fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde”110. 

 Portanto, o SUS foi idealizado e estruturado para atender a todos os 

usuários (princípio da universalidade), com segurança e eficiência, em igualdade de 

condições (princípio da isonomia) e em todos os níveis de complexidade necessários 

(princípio da integralidade). Tem-se aí o primeiro, senão o principal, desafio do SUS: 

atender a um número ilimitado de necessidades com recursos orçamentários finitos111. Não 

se pode perder de vista que, no Brasil, há uma dotação orçamentária para a saúde que 

envolve milhões de reais, mas somos muitos brasileiros a serem atendidos (e a maioria da 

população brasileira é hipossuficiente, de maneira que há menos gente pagando do que 

utilizando - normalmente, a parcela de brasileiros que gera os recursos financeiros 

necessários ao funcionamento do SUS não o utiliza). 

  Mas da mesma forma que a universalidade não se traduz na obrigação do 

Estado brasileiro de prestar saúde a todos os indivíduos indistintamente, também a 

integralidade encontra limites. 

  Sobre integralidade, comenta Octávio Luiz Motta Ferraz: 

 
 
A expressão “atendimento integral” deve ser interpretada à luz do 

conceito de integralidade em saúde que a inspirou, um conceito técnico, muito 
mais complexo e rico do que o estrito sentido literal da palavra.  

Remonta ao movimento da “medicina integral” surgido nos Estados 
Unidos e que, no Brasil, assumiu contornos bastante particulares ao ser 
encampado pelo movimento sanitarista que influenciou fortemente a 
constitucionalização do direito à saúde na década de 1980.  

Integralidade em saúde compreende três ideais inter-relacionados: 
enxergar o paciente como um todo, e não apenas como portador de uma doença 
específica; integrar ações preventivas com ações curativas; e integrar todos os 
níveis operacionais de atenção à saúde (primário, secundário e terciário). É mais 

                                                                                                                

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
109 "Art. 6º (...) VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; (...)". Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
110 "Art. 6º (...) VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 
(...)". Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
111 "À medida que a responsabilidade e demanda pelo sistema de saúde público têm aumentado e os recursos 
se tornado cada vez mais escassos, o sistema de saúde, assim como a prática da Medicina, têm sido forçados 
a reexaminar os benefícios e custos de suas ações para assegurar que haja uma implementação efetiva das 
intervenções e alocação eficiente de recursos." MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em 
Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, p. 7. 
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próximo do significado de integração, portanto, que de integralidade (FERRAZ, 
2007).  

 

  A integralidade assegura aos usuários do SUS atendimento nos mais 

diversos níveis de complexidade, da assistência básica ao atendimento ambulatorial e 

hospitalar, o que inclui procedimentos dos mais variados, exames diagnósticos, cirurgias e 

também a dispensação de medicamentos, produtos e insumos de saúde. Todavia, essa 

integralidade não significa dar a cada qual o que cada qual afirma necessitar, sem qualquer 

critério ou limite. Muito menos implica para o Estado a obrigação de disponibilizar ao 

usuário do SUS todas as tecnologias de saúde disponíveis no mercado. Condutas assim 

logo inviabilizariam o SUS. 

  As decisões em políticas de saúde possuem critérios próprios que não 

podem ser simplesmente ignorados no intuito de prestar um atendimento supostamente 

integral. 

  Por outro lado, buscando conferir mais transparência ao sistema quanto à 

integralidade, o Decreto nº 7.508/11, dispôs sobre a Relação Nacional de Ações e Serviços 

de Saúde – RENASES (em seu Capítulo IV -  Da Assistência à Saúde, na Seção I )112. A 

ideia é que o usuário do SUS tem o direito de saber quais serviços estão disponíveis e 

onde buscá-los. Essa medida, a nível estratégico, possibilita a estruturação do sistema de 

forma que toda a população brasileira possa ser atendida com melhor aproveitamento dos 

recursos. 

  A integralidade significa também organizar a oferta de serviços de saúde e, 

consequentemente, de produtos, insumos e medicamentos necessários, conforme a 

necessidade social, a evidência científica, a importância para as políticas públicas de saúde 

e a disponibilidade orçamentária. Tais fatores devem ser obrigatória e conjuntamente 

analisados para a tomada de decisões de saúde, sob pena de completa inviabilização do 

sistema ou quebra da universalidade e/ou da isonomia. O SUS é um sistema de saúde 

idealizado constitucionalmente para todos os brasileiros, para atendê-los em igualdade de 

condições e em todos os níveis de complexidade. 

                                      
112 “Art. 21.  A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.” Decreto nº 
7.508 de 28 de junho de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7508.htm.  
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  Deve-se atentar para o fato de que não existe entre os critérios acima 

mencionados hierarquia rígida. As decisões de saúde resultam, em última instância, de 

embasamento científico e de certa discricionariedade administrativa, não sendo esta menos 

importante que aquela. 

  Ilustra bem o que aqui se defende a Portaria SAS/MS n. 143, de 31 de 

março de 2010, que aprovou o “Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas"113 para acne 

grave, viabilizando seu tratamento no âmbito do SUS.  

 Reflita-se: embora identificados casos de acne grave na população 

brasileira, não se pode concluir pela existência de uma necessidade social a exigir o 

tratamento dessa patologia. O problema da acne grave se restringe ao âmbito individual e 

seu não-tratamento não ocasiona agravos/enfermidades decorrentes ou correlacionadas. 

Há quem diga, aliás, tratar-se de tratamento meramente estético. Como visto, a acne grave 

não representa perigo à saúde pública. Logo, seu tratamento é indiferente às políticas 

públicas já implantadas no país.  

 Mesmo assim, o Estado brasileiro optou pela incorporação do tratamento da 

acne grave ao SUS. Isso porque existe evidência científica quanto à segurança, eficácia, 

eficiência e efetividade do tratamento e este não implicaria custo considerável ao sistema. 

Ou seja, o tratamento disponível mostra-se também custo-efetivo (CYRILLO e 

CAMPINO, 2010, p.28).   

 Sobre a relação custo-efetividade - e outros conceitos como segurança, 

eficácia e efetividade - observam Denise C. Cyrillo e Antônio Carlos Campino: 

 

(...) convém esclarecer os conceitos de segurança, eficácia, eficiência, 
efetividade e custo-efetividade, importados da metodologia científica em 
matéria de saúde. Segurança significa que o medicamento, procedimento, 
insumo, produto de saúde faz mais bem do que mal. A eficácia traduz a aptidão 
para produzir os efeitos esperados em condições ideais. A eficiência 
corresponde, de um lado, à viabilidade econômica da produção industrial e 
comercialização de determinado medicamento, insumo ou produto de saúde e 
até mesmo da realização de um procedimento. De outro, indica que o tratamento 
proposto consegue adesão do paciente. Nesse sentido, o conceito de eficiência 
aproxima-se do de efetividade, por ser pressuposto desta. Efetividade é a aptidão 
para produzir os efeitos esperados em condições reais. Para isso, é 
imprescindível a adesão do paciente ao tratamento proposto. Custo-efetividade 

                                      
113  Protocolo clínico e diretriz terapêutica é o “documento que estabelece critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 
apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.”, 
definição dada pelo art. 19-N da Lei n. 8.080/90, inserido pela Lei n. 12.401/2011. 
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refere-se à relação custo X benefício, devendo esta ser positiva para a 
incorporação de determinada tecnologia em saúde ao sistema público de saúde. 
Trata-se de conceito indispensável à economia em saúde pública. Não basta 
observar vantagens terapêuticas. É preciso avaliar também os riscos associados 
às novas tecnologias. Tudo isso, comparando-se com o que já existe no sistema. 
Ao final, avaliam-se os custos financeiros da nova tecnologia e das outras já 
existentes. “O indicador de custo-efetividade de um projeto, programa ou ação 
na área da saúde fornece um índice do ganho de saúde por unidade monetária 
aplicada. Ao se compararem projetos ou ações, os que apresentarem cifras mais 
elevadas serão os mais custo-efetivos, eficientes e, portanto, deveriam ser 
escolhidos. 

 
 
 Recentemente foi editada a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, com a 

finalidade de regulamentar a integralidade, evitando, assim, as interpretações equívocas, 

excessivamente amplas ou mesmo abusivas por vezes comuns em decisões judiciais em 

matéria de saúde. 

 Pela importância, passa-se a transcrever os arts. 19-M e 19-P, inseridos na 

Lei n. 8.080/90 pela Lei nº 12.401/11: 

 
 

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;  
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado.  
 
 
(...) 
 
 
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.  

   
 



 78 

  Infere-se de todo o exposto que o Estado brasileiro reconheceu o acesso a 

medicamentos como meio indispensável à concretização do direito à saúde e, por esse 

motivo, muniu-se de instrumentos jurídicos diversos. 

  O fornecimento de medicamentos está inserido no âmbito do SUS e, 

portanto, obedece às diretrizes desse sistema e tem regras especiais para dispensação e 

financiamento. Trata-se de verdadeira política pública de Estado. 

  Tem-se também a fiscalização e a regulação econômica do mercado de 

medicamentos, realizado pela ANVISA, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Saúde, assim como programas estatais, a exemplo do Programa Farmácia Popular e da 

comercialização de medicamentos genéricos e similares114, como forma de facilitar o 

acesso da população brasileira a medicamentos.  

  O Programa Farmácia Popular foi instituído pelo Decreto nº 5.090/04 (que 

regulamentou a Lei nº 10.858/04) levando em consideração especialmente: a necessidade 

de implementar ações que promovam a universalização do acesso da população aos 

medicamentos; que a meta de assegurar medicamentos básicos e essenciais à população 

envolve a disponibilização de medicamentos a baixo custo, para os cidadãos que são 

assistidos pela rede privada; e a necessidade de proporcionar diminuição do impacto 

causado pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar, ampliando o acesso aos 

tratamentos. Assim dispõe em seu art. 1º: 

 
 

Art. 1o  Fica instituído o Programa "Farmácia Popular do Brasil", que visa a 
disponibilização de medicamentos, nos termos da Lei no 10.858, de 13 de abril 
de 2004, em municípios e regiões do território nacional.  
 
 
§ 1o  A disponibilização de medicamentos a que se refere o caput será efetivada 
em farmácias populares, por intermédio de convênios firmados com Estados, 
Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede 
privada de farmácias e drogarias.  
 
 

                                      
114 Desde 2011 o Brasil passou a fabricar genéricos para aids e hepatites. “Dez dos 20 medicamentos 
antirretrovirais fornecidos pelo SUS passam a ser feitos no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) concedeu registro de comercialização da versão genérica do tenofovir para o laboratório 
oficial Fundação Ezequiel Dias (Funed). Com a autorização, 9 milhões de comprimidos serão produzidos a 
partir desta semana. Atualmente, cerca de 64 mil pacientes de aids e 1,5 mil de hepatites fazem uso do 
tenofovir no país”. Notícia extraída do Boletim informativo do Ministério da Saúde, Ano 1, nº4, Fevereiro 
2011. 
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§ 2o  Em se tratando de disponibilização por intermédio da rede privada de 
farmácia e drogarias, o preço do medicamento será subsidiado. 

 

  E prossegue a regulamentação, definindo em seu art. 3º: 

 
 

Art. 3o  O rol de medicamentos a ser disponibilizado em decorrência da 
execução do Programa "Farmácia Popular do Brasil" será definido pelo 
Ministério da Saúde, considerando-se as evidências epidemiológicas e 
prevalências de doenças e agravos. 

 
 
  O Programa Farmácia Popular visa, portanto, ampliar e facilitar o acesso a 

certos medicamentos especialmente listados (para diabetes e hipertensão e alguns outros). 

Existe uma rede própria de farmácias mantidas pelos entes federativos (em conjunto ou 

isoladamente) e é possível que farmácias particulares se credenciem para participar do 

programa (devidamente identificadas com a placa "aqui tem farmácia popular").  

  No Programa Farmácia Popular, os medicamentos incorporados ao SUS 

estão disponíveis em postos de atendimento e são retirados, gratuitamente, mediante 

apresentação de receituário médico (e documentos pessoais tratando-se de medicamento 

de alto custo).  Assim, a  pessoa que precisa pode ir ao posto de atendimento ou à qualquer 

farmácia  credenciada ao programa e simplesmente retirar o medicamento. É o caso dos 

medicamentos para diabetes e hipertensão que são dispensados gratuitamente a todos que 

quiserem e apresentarem a documentação necessária (receituário médico).  

  Já os demais medicamentos, como contraceptivos, medicamentos para 

doenças respiratórias e cardiovasculares são vendidos a preços quase simbólicos para 

aqueles que assim optarem.  
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4 APRECIAÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS EM MATÉRIA DE A CESSO A 

MEDICAMENTOS 

 
 
4.1 A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS AO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE: A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA 

 
 
  Não se pode perder de vista que os operadores do direito têm formação 

jurídica, mas não têm formação científica na área da saúde e de gestão de políticas 

públicas. Quando o operador do direito se depara com questões de saúde, individual ou 

coletiva, precisa lançar mão de conhecimentos de que não dispõe.  

  Para se fazer justiça e não prejudicar todo um sistema, o operador do direito 

não pode ceder às pressões de mercado e demanda pelos consumidores. Ele deve atentar 

para elementos que o conduzam a decidir juridicamente, mas baseando-se em evidências 

científicas.  

  Nesse sentido, vem se fortalecendo o entendimento de que uma prescrição 

médica não é, necessariamente, uma prova cabal de que um determinado medicamento 

funciona e é a única saída para o tratamento de um determinado paciente, especialmente 

em casos de doenças raras em que há poucas informações.  

  Mesmo em situações comuns, muitas consequências adversas graves já 

ocorreram com a utilização de novas tecnologias sem a devida avaliação, como é o caso 

das malformações congênitas por uso de talidomida durante o período gestacional. 

Comentam FERREIRA e SANTOS (2011, p. 9-10): 

 
 

Tristes foram os fatos relatados concernentes ao desvio de qualidade e 
aos efeitos adversos de variados medicamentos. Porém, o mais emblemático 
destes casos foi a tragédia que ocorreu no início da década de 60 com os efeitos 
teratogênicos provocados pela (+)-talidomida em gestantes, afetando pelo 
menos dez mil bebês. (...) 

As consequência desastrosas do uso da talidomida despertaram na 
sociedade a consciência da importância da farmacovigilância para o 
monitoramento da eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos 
disponíveis no mercado. (...) 

Além de ameaçarem a saúde pública, os medicamentos sem eficácia, 
segurança e qualidade comprovadas podem afetar, inclusive, o erário. Para 
ilustrar essa situação, devido ao incidente da talidomida, o Instituto Nacional da 
Seguridade Social (INSS) concede uma pensão vitalícia especial às vítimas 
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desse medicamento na proporção do impacto de sua deficiência115, sendo ainda 
garantido o direito à indenização por danos morais116. 

 
 
  Aliás, lembrando que todo medicamento tem efeitos adversos, sabe-se que 

diversos medicamentos são retirados do mercado, após um período de uso, por 

apresentarem, ao fim e ao cabo, mais desvantagens do que vantagens117.  

  A abordagem dessa questão é bastante delicada, porque há que se conjugar 

conhecimentos específicos e aprofundados do direito, da medicina e da área de gestão 

pública. Acima de tudo, não se questiona que é o médico (e também o dentista) o 

profissional da saúde qualificado para prescrever medicamentos. Contudo, mais além 

dessa capacitação, importa colocar em primeiro plano questões como segurança (o 

medicamento tem sempre que reduzir riscos, ou seja, fazer mais bem do que mal), solidez 

da base científica para inclusão de novas tecnologias (no caso, medicamentos), 

comparação entre os custos de alternativas disponíveis118, entre outras. 

  Com esse intuito, o fornecimento de medicamentos no sistema público de 

saúde brasileiro vem se apoiando, nas últimas décadas119, em evidências científicas, 

justamente o que preconiza a Medicina Baseada em Evidência (MBE), que se baseia 

essencialmente na análise de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, estudos 

de coorte e registros locais.  "Evidência", no sentido da língua inglesa, significa "prova". 

Trata-se portanto, de medicina baseada em prova, o que faz com que novos tratamentos 

tenham que ser comparados entre si. A medicina baseada em evidência "por definição, 

integra a experiência clínica individual com a melhor evidência externa disponível de 

pesquisas sistemáticas nas expectativas e valores pessoais dos pacientes e seus 

                                      
115 Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982. 
116 Lei nº 12.190, de 13 de janeiro de 2010. 
117 "Beeson (apud BANTA, 2003) comparou as recomendações terapêuticas de um livro texto de 1927 com 
as de outro de 1975, tendo encontrado que 60% dos medicamentos recomendados em 1927 eram perigosos, 
duvidosos ou meramente sintomáticos e apenas 3% eram efetivos". MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação 
de Tecnologias em Saúde, Ferramentas para a gestão do SUS, 2009, p. 13. 
118 "Uma nova tecnologia pode ser mais efetiva que um tratamento padrão e  não acrescentar custo ou 
mesmo causar economia para o sistema. Nessas situações não existem dúvidas na tomada de decisão. 
Entretanto, usualmente novas tecnologias agregam custos significativos quando comparadas com 
tecnologias convencionais." MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para 
gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, p. 10. 
119 "Nos últimos anos, várias iniciativas do Ministério da Saúde, da ANVISA e de universidades públicas 
foram adotados buscando incorporar as evidências científicas no processo de decisão coletiva" 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de 
Saúde, 2008, p. 17. 
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familiares.”120  

  É conveniente dizer que, apesar dos resultados positivos que o método da 

medicina baseada em evidência vem apresentando, não se pode olvidar que a evidência 

científica - como tudo - também pode ser produzida para atender a interesses abjetos, mas 

esse fato não é capaz de retirar os seus méritos. 

  A ideia central da MBE, no que se refere à incorporação de medicamentos a 

serem distribuídos gratuitamente pelo SUS, é que, ao se aplicar os recursos financeiros 

com o que realmente funciona - e muitas vezes é mais simples e mais barato, pois o que 

custa caro não é necessariamente melhor -, atende-se a um maior número de pessoas e, 

portanto, há um evidente aumento da acessibilidade à saúde.  

  A prevenção de desperdícios não busca, essencialmente, trazer economia, 

mas sim, trazer eficiência, porque aquilo que não é gasto em uma política de saúde, é 

gasto em outra, mas com melhor aproveitamento. O objetivo não é economizar, mas 

melhor gerir e aplicar. 

  Além do método de MBE, existe um movimento denominado Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (ATS)121, que se consubstancia em uma área multidisciplinar de 

estudos e tem como objetivo fornecer aos tomadores de decisão informações quanto ao 

possível impacto e consequências na implantação de uma nova tecnologia ou de mudanças 

em uma tecnologia estabelecida122.  

  Pela ATS, o "fator custo" é cada vez mais considerado na decisão sobre a 

incorporação de novas tecnologias.  

  Essa preocupação com o "fator custo" foi inicialmente, observada na 

Austrália, um dos primeiros países a incorporar estudos econômicos na adoção de novas 

práticas em saúde, já em 1993, quando o governo australiano determinou que a inclusão de 

novos medicamentos na lista de produtos distribuídos gratuitamente à população deveria 

se fazer acompanhar de uma análise econômica comparada com a alternativa terapêutica 

                                      
120 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único 
de Saúde, 2008, p. 12. 
121 "Atualmente a ATS, preconizada por órgãos internacionais, é centrada no modelo da Medicina Baseada 
em Evidência para a coleta sistemática de informações sobre as propriedades das novas tecnologias: 
segurança, eficácia, efetividade e validade para diferentes cenários de prestação de serviços" MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, 
p. 12. 
122 "A avaliação de tecnologias em saúde (ATS) surge nos países desenvolvidos em face dessa preocupação, 
com o objetivo de subsidiar as decisões políticas quanto ao impacto da tecnologia em saúde."  MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. Avaliação de Tecnologias em Saúde, Ferramentas para a gestão do SUS, 2009, p. 9. 
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vigente.  

  Em seguida, foi a vez da Inglaterra estabelecer como aspecto decisivo nas 

recomendações  para incorporação de novas práticas de saúde a análise de aspectos 

econômicos. Também os Estados Unidos, por meio da Food and Drug Administration 

(FDA), sua agência reguladora para assuntos de produtos alimentícios e de saúde, 

regulamentou, em 1998, a necessidade de informações econômicas por parte da indústria 

quando da submissão de novos produtos para registro123.  

  Da mesma forma, na França, no que diz respeito ao setor de saúde, a 

preocupação atual é manter o orçamento sob controle124, sem diminuir a qualidade do 

serviço, o que abrange a problemática de se fornecer medicamentos com preços mais 

acessíveis. Assim, a cada ano é previsto o orçamento do sistema de seguridade social, que 

deve ser respeitado. Toda escolha no setor de saúde, na França, é vista como uma escolha 

econômica. Nesse sentido, o Conselho de Estado reconhece ao Poder Legislativo francês a 

possibilidade de limitar o acesso aos recursos de saúde, no estrito cumprimento do respeito 

à saúde. Acrescente-se que a análise de fatores econômicos para a incorporação de 

medicamentos, bem como a manutenção de um equilíbrio orçamentário são objeto de 

preocupação pela Comunidade Européia125.  

  O Brasil também tem adotado o critério do "fator custo" na tomada de 

decisões pela incorporação de novos medicamentos. De acordo com a Lei nº 10.742/2003, 

o registro de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos deve se fazer acompanhar 

da apresentação de determinadas informações econômicas, como: a) o preço do produto 

praticado pela empresa em outros países; b) o valor de aquisição da substância ativa do 

produto; c) o custo do tratamento por paciente com o uso do produto; d) o número 

                                      
123 Informações sobre a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos foram extraídas de MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único de Saúde, 2008, p. 14 
a 16. 
124 "Um forte aumento das despesas de Seguro de Saúde do Estado (AME - Assurance Maladie de l'État) foi 
observado em 2009 (+13,3%), atingindo 540 milhões de euros, bastante superior ao ritmo de progressão das 
despesas de Seguro de Saúde do Estado. Essa progressão apenas diminuiu no primeiro semestre de 2010 
(+12,3%)". Disponível em http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article135 (tradução nossa). 
125 "O setor farmacêutico é de importância fundamental para a saúde da população. Ele representa em torno 
de 2% do produto nacional bruto europeu e representa igualmente um nicho da economia  importante como 
nenhum outro na atmosfera que envolve inovação, cuidados de saúde e financiamento público. O setor se 
encontra dentre os interesses públicos e é, por consequência, também objeto de uma multiplicidade de 
iniciativas e de projetos de atividade legislativa ao nível nacional e europeu. O objetivo da política européia 
é garantir aos cidadãos da Europa um acesso a medicamentos seguros, inovadores e acessíveis". MAIER-
RIGAUD, R. L'enquête sur le secteur pharmaceutique de l'Union Européenne. In: Les pratiques de 
l'industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence, 2010, p. 59/60. (tradução nossa) 
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potencial de pacientes que serão tratados; e) a lista de preços que pretende praticar no 

mercado interno, com a discriminação de sua carga tributária; f) a discriminação da 

proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos previstos com o esforço de 

venda e com publicidade e propaganda; g) o preço do produto que sofreu modificação, 

quando se tratar de mudança de fórmula ou de forma e h) a relação de todos os produtos 

substitutivos existentes no mercado, acompanhada de seus respectivos preços126.  

  A incorporação de medicamentos no âmbito do SUS leva ainda em 

consideração, dentre outros fatores, a evidência científica disponível. São também 

elaborados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para orientar os procedimentos de 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento. 

  Por isso, é importante verificar - antes de se fornecer o medicamento 

pleiteado - se há alternativa terapêutica no âmbito do SUS. Ora, a justiça se faz para todos 

e, para que a saúde alcance o máximo possível de usuários do sistema, é preciso gastar o 

dinheiro destinado a essa área com aquilo que funciona, aumentando a acessibilidade ao 

sistema e a sua eficiência. 

  Isso significa que os medicamentos contemplados pelo SUS chegaram a 

esta lista por razões que estão mais além do que simplesmente uma escolha aleatória. 

Assim, principalmente em relação a doenças comuns, é bastante questionável que não haja 

qualquer alternativa terapêutica oferecida pelo SUS para o tratamento. 

  O Decreto nº 7.508/11 tratou, em sua Seção II, do Capítulo IV - Da 

Assistência à Saúde, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME: 

 
 

Art. 25.  A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 
compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para 
atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  
Parágrafo único.  A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus 
medicamentos.  
 
 
Art. 26.  O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.  
Parágrafo único.  A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e 
publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  

                                      
126 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único 
de Saúde, 2008, p. 16. 
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Art. 27.  O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações 
específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a 
RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de 
medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores. 
 
 
Art. 29.  A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.  

 
 
  A RENAME trata-se da lista de todos os medicamentos disponibilizados no 

âmbito do SUS. Para a incorporação à lista (e ao sistema, por conseqüência), o MS realiza 

estudos mais profundos que os exigidos para obtenção de registro perante a ANVISA. Os 

critérios são: segurança, eficácia, efetividade, custo-efetividade e eficiência.  

  A RENAME lista, em três seções, diferentes medicamentos considerados 

essenciais: a) medicamentos usados em manifestações gerais de doenças (como 

analgésicos, anestésicos e anti-inflamatórios); b) medicamentos usados em doenças de 

órgãos  e sistemas orgânicos (como medicamentos que atuam sobre o sistemas nervoso e 

periférico, cardiovascular e renal) e c) outros medicamentos e produtos para a saúde 

(como dispositivo intrauterino, agentes diagnósticos e produtos para o tratamento do 

tabagismo). 

  De outro lado, a disponibilização de medicamentos no âmbito do SUS não é 

aleatória. O medicamento é incorporado ao sistema com uma (ou várias) finalidades 

(doenças que podem ser tratadas). Isso vincula (e deve vincular) o tratamento, mantendo-

se uma objetividade, por razões diversas, tais como, por exemplo, o fato de que todo 

medicamento tem custos, apresenta efeitos colaterais e deve haver evidência científica de 

que o tratamento surtirá o efeito esperado. 

  Constata-se, nesse diapasão, que há um grande descompasso entre o que se 

faz administrativamente para o aperfeiçoamento do sistema público de saúde e a atuação 

do Poder Judiciário, o qual prioriza prescrições médicas individuais, sem perquirir se há 

alternativa terapêutica no SUS, ou se existe alguma certeza científica quanto ao tratamento 

proposto. Geralmente, o medicamento postulado custa muito mais que os tratamentos 

disponibilizados pelo sistema público. É visando evitar esse descompasso que a MBE 

atua. 

  Mas, apesar da previsão legal, o que efetivamente vem definindo o registro 

de medicamentos, no Brasil, é a comprovação científica de sua segurança, eficácia e 
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experiência de uso, sem se levar em conta, formalmente, o custo-efetividade.127 

  A MBE leva em consideração uma hierarquia de provas, buscando atingir o 

menor grau de incerteza possível quanto ao sucesso de um determinado tratamento. 

Assim, em grau de importância para fins de avaliação da segurança e eficiência de um 

medicamento (ou tratamento), na base da pirâmide encontram-se a opinião dos 

especialistas e no seu topo, as chamadas revisões sistemáticas. Isso significa que, de 

acordo com a MBE, prescrição médica (denominada “opinião de especialista”) possui o 

mais baixo nível de evidência científica, enquanto as revisões sistemáticas são dotadas do 

mais elevado nível de evidência científica disponível128: 

 

 

 

                                      
127 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Avaliação Econômica em Saúde. Desafios para gestão no Sistema Único 
de Saúde. Brasília-DF: Editora MS, 2008, p. 16. 
128 Quadro extraído do material da 6ª aula do curso "Direito à Medicina Baseada em Evidência". Aula 
proferida pelo professor Álvaro Nagib Atallah – Clínico Geral - Nefrologista, Professor Titular da disciplina 
de Medicina de Urgência e de Medicina Baseada em Evidência do Departamento de Medicina da 
UNIFESP/EPM. Chefe da disciplina de MU-MBE. Diretor do Centro Cochrane do Brasil. Diretor Científico 
da APM. Curso Medicina Baseada em Evidência do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo/Brasil. Disponível 
em http://ensino.hospitalsiriolibanes.com.br. 
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  As opiniões de especialistas, embora sejam respeitáveis, constituem a base 

da pirâmide pelo seu alto teor de subjetividade. Já as revisões sistemáticas ocupam o topo 

da pirâmide por serem estudos altamente objetivos. 

  Segundo Álvaro Nagib Atallah: 

 
 

A revisão sistemática de literatura é considerada atualmente o melhor método 
de pesquisa para o conhecimento das evidências científicas disponíveis no 
momento para responder questões na área de saúde. Trata-se de um estudo 
secundário, que avalia e sintetiza estudos primários (pesquisas originais) 
publicados, com métodos claros,  específicos e reprodutíveis.129 

 
 
  A MBE vem mostrando ser o caminho a ser seguido para a avaliação de 

incorporação de tecnologias pelo SUS. Por meio desse trabalho, já se chegou a várias 

conclusões positivas para a saúde individual e coletiva. Os exemplos a seguir apontam 

nesse sentido130. 

  Cite-se, como exemplo, o caso dos "stents" revestidos com RAPAMICINA 

ou PACLITAXEL, que custam, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a unidade. O 

uso dos "stents" não revestidos, a custo médio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) a unidade, vem sendo fortemente recomendado, pois os estudos mais atualizados 

apontam  a inexistência de evidências científicas de qualidade que justifique o uso dos 

"stents" revestidos. Há elementos indicativos de que os "stents" revestidos, embora 

possam reduzir a possibilidade de reestenose (crescimento anormal de tecido, obstruindo a 

passagem sanguínea), não diminuem a mortalidade, nem os infartos do miocárdio. No 

“stent” revestido, a droga fica sendo continuamente liberada na corrente sanguínea, 

podendo, entre outros efeitos, facilitar a coagulação (e neste caso, o paciente deverá fazer 

uso contínuo de anticoagulantes) e facilitar a ocorrência de infecção por fungos, além do 

                                      
129 Informação extraída do material da 6ª aula do curso "Direito à Medicina Baseada em Evidência". Aula 
proferida pelo professor Álvaro Nagib Atallah – Clínico Geral - Nefrologista, Professor Titular da disciplina 
de Medicina de Urgência e de Medicina Baseada em Evidência do Departamento de Medicina da 
UNIFESP/EPM. Chefe da disciplina de MU-MBE. Diretor do Centro Cochrane do Brasil. Diretor Científico 
da APM. Curso Medicina Baseada em Evidência do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo/Brasil. Disponível 
em http://ensino.hospitalsiriolibanes.com.br. 
130 Dados sobre "stents" revestidos, AVASTIN e ALBUMINA extraídos do material da 6ª aula do curso 
"Direito à Medicina Baseada em Evidência". Aula proferida pelo professor Álvaro Nagib Atallah – Clínico 
Geral - Nefrologista, Professor Titular da disciplina de Medicina de Urgência e de Medicina Baseada em 
Evidência do Departamento de Medicina da UNIFESP/EPM. Chefe da disciplina de MU-MBE. Diretor do 
Centro Cochrane do Brasil. Diretor Científico da APM. Curso Medicina Baseada em Evidência do Hospital 
Sírio-Libanês em São Paulo/Brasil. Disponível em http://ensino.hospitalsiriolibanes.com.br. 
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fato de que o uso de anticoagulante gera risco de hemorragias etc. Em resumo, a MBE 

demonstrou que o "stent" revestido expõe o paciente a risco (além de ser mais caro para o 

sistema público de saúde) e que o “stent” não revestido acarreta menores riscos de 

complicações e, consequentemente, é menos oneroso para o sistema público de saúde. 

  Outro caso emblemático é do AVASTIN, um medicamento originariamente 

oncológico, mas que vem sendo utilizado para frear a degeneração macular, doença que 

atinge de 8 a 20% da população mundial, a partir dos 60 (sessenta) anos, podendo levar à 

cegueira. O AVASTIN não apresentou resultados no tratamento contra o câncer e, embora 

seja essa a sua primeira indicação, vem realmente apresentando resultados satisfatórios no 

uso adicional contra a degeneração macular. O tratamento convencional indicado contra a 

degeneração macular é a chamada terapia fotodinâmica, que custa, em média R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). A aplicação local do medicamento AVASTIN custa, em 

média, R$ 32,00 (trinta e dois reais), o que representa economia para o sistema e implica 

em mais saúde para a população como um todo.  

  A ALBUMINA, utilizada em pacientes que apresentam queimaduras, é 

retirada do plasma e tem um custo médio de R$ 200,00 (duzentos reais). A alternativa, o 

conhecido soro fisiológico, custa, em média, R$ 2,00 (dois reais). É evidente que a 

albumina é um produto mais sofisticado, mas os estudos levaram à conclusão de que o seu 

uso aumentou a mortalidade quando comparado com o uso de soro fisiológico, em razão 

da possibilidade de contaminação. 

  Portanto, a incorporação de novas tecnologias deve sempre se basear em 

evidências científicas. O operador do direito, por sua vez, deve estar atento ao tomar suas 

decisões evitando desconsiderar critérios importantes que podem afetar a saúde e, 

igualmente, o sistema de saúde.  

 
 
4.2 EXEMPLOS DE DECISÕES JUDICIAIS EM MATÉRIA DE SAÚDE: ACESSO A 

MEDICAMENTOS 

 
 
  No que concerne ao deferimento judical de medicamentos, a jurisprudência 

brasileira admite o controle judicial de políticas públicas. Portanto, embora as prestações 

de saúde constituam um "dever do Estado" poderão vir a ser garantidas mediante decisões 

judiciais. 
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  A possibilidade do controle judicial de políticas públicas resta 

amplamente admitida pela jurisprudência pátria, a exemplo dos julgados a seguir, 

proferidos no âmbito do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ao 

apreciarem - e deferirem - pedidos de fornecimento de medicamento, sob os argumentos 

de manifesta necessidade do postulante e de se tratar de obrigação do poder público: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
1. A responsabilidade pelo fornecimento de remédio e tratamento necessário ao 
cidadão, que decorre da garantia do direito fundamental à vida e à saúde, é 
constitucionalmente atribuída ao Estado, assim entendido a União, em 
solidariedade com os demais entes federativos (CF, arts. 6º, 196 e 198, § 1º). 
2. Incensurável, assim, a decisão que determinou à União que forneça o 
medicamento naglazyme a paciente portador de síndrome de maroteaux (MPS - 
VI). Por alegar ser pobre, presume-se não possuir recursos financeiros para 
custear o tratamento. 
3. Não há que se falar em ingerência do Judiciário na esfera dos outros Poderes, 
visto que lhe cabe a prerrogativa jurídico-constitucional do monopólio da 
jurisdição e, nessa qualidade, ostenta a atribuição de exercer o controle judicial 
da legalidade dos atos emanados dos entes públicos. Com efeito, é certo que 
cabe ao Judiciário assegurar, ao que lhe busca socorro, os direitos previstos em 
Lei, mormente na Constituição da República, tanto mais aqueles tão caros ao 
cidadão, como o direito à saúde e à vida. 
4. Agravo de instrumento do autor provido para determinar à agravada que 
forneça o medicamento postulado de forma gratuita e na quantidade indicada no 
receituário médico131.  
 
 
ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
– POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – 
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE 
DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem 
os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo 
de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da 
atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da 
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos 
direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização 
dos direitos sociais, igualmente fundamentais.  
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo 
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal.  
3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o 
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista 
a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

                                      
131 (AG 0005166-62.2011.4.01.0000/DF, Quinta Turma do TRF1ª Região, Relator Desembargador Federal 
JOSÉ FAGUNDES DE DEUS, e-DJF1, de 09/09/2011, p. 705.) 
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Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm 
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a 
garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 
financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 
3.10.2005). Agravo regimental improvido132. 
 

 
 Vale remarcar que, sob o viés processual, restou decidido no mesmo aresto, 

ainda, que há solidariedade entre os diversos entes da federação. O entendimento de que 

todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são 

solidariamente obrigados a prestar ações e serviços públicos de saúde é, igualmente, 

tendência da jurisprudência brasileira, sob o argumento de se conferir ao direito à saúde 

máxima efetividade: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. 
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 
1. (...)  
2. A responsabilidade pelo fornecimento de remédio e tratamento necessário ao 
cidadão, que decorre da garantia do direito fundamental à vida e à saúde, é 
constitucionalmente atribuída ao Estado, assim entendido a União, em 
solidariedade com os demais entes federativos (CF, arts. 6º, 196 e 198, § 1º). 3. 
Incensurável, assim, a decisão que determinou à União que forneça à autora o 
medicamento fabrazyme, imprescindível ao tratamento de paciente portadora de 
doença genética, rara, denominada doença de fabry, que, por alegar ser pobre, 
sendo, inclusive, beneficiária da assistência judiciária gratuita, presume-se não 
possuir recursos financeiros para custear o fármaco. 4. Agravo regimental da 
União desprovido133.  

 
 
  Trata-se da interpretação superficial do art. 196 da Constituição Federal no 

sentido de que, se a saúde é dever do Estado, este genericamente considerado, não há que 

se traçar divisão de responsabilidades entre os entes políticos no âmbito do SUS. O texto 

constitucional, porém, deixa claro que a intenção do constituinte originário não foi obrigar 

a todos os entes federativos, indistintamente, a prestar ações e serviços de saúde.  

 Isso porque, é certo que todos os entes federativos estão comprometidos, 

por ordem constitucional, com a concretização da saúde. Todavia, a responsabilização de 

cada ente para com o sistema se dá em níveis e graus próprios, com atribuições igualmente 

                                      
132 AgRg no REsp 1136549/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma do STJ, 21/06/2010. 
133 AGA 0079015-04.2010.4.01.0000/DF, Quinta Turma do TRF1 da Região, Relator Desembargador 
Federal Fagundes de Deus, e-DJF1 29/04/2011, p.208. 
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diferentes, escalonadas e, por conseguinte, coerentes com as peculiaridades que lhes são 

próprias134. 

  A condenação solidária dos entes federativos a uma determinada prestação 

de saúde é equivocada em termos normativos, causa de enormes prejuízos ao sistema e 

vêm desestabilizando as políticas públicas de saúde. 

 Um caso emblemático é o de determinada paciente que recebia do 

Ministério da Saúde, em atendimento a decisões judiciais, dois medicamentos de alto 

custo para tratamento de uma mesma doença genética rara. Tratavam-se dos 

medicamentos Fabrazyme e Replagal, os quais equivalem cada qual a uma forma da 

enzima alfa-galactosidase A e são produzidos por laboratórios distintos para terapia de 

reposição enzimática indicada especificamente para Doença de Fabry. A literatura médica 

bem como os estudos clínicos já realizados não mencionam uso concomitante desses 

medicamentos e, no caso específico, a autora não tem prescrição para uso conjunto dos 

dois medicamentos.  

  Nesse caso, as decisões judiciais foram proferidas em processos diferentes 

em trâmite perante a Justiça Federal do DF (autos nº 31555-

40.2009.4.01.3400/2009.34.00.032135-8 e autos nº 31964-79.2010.4.01.3400) e, em 

ambos os casos, o argumento para a concessão da tutela antecipada foi o de que a autora 

possui doença genética rara e que o único tratamento disponível é o medicamento 

postulado (tanto o FABRAZYME, quanto o REPLAGAL). Os processos foram instruídos 

com receituários subscritos por médicos diferentes, cada qual prescrevendo um dos 

medicamentos. 

  Sabe-se que a paciente não poderia estar usando os dois medicamentos, 

uma vez que a administração deve ocorrer em ambiente hospitalar e não há prescrição para 

uso conjunto dos medicamentos. De agosto de 2010 a janeiro de 2011, o Ministério da 

                                      
134 "(...) o ente federativo que deve figurar no pólo passivo de ação judicial é aquele responsável pela lista da 
qual consta o medicamento requerido: (...) Como mencionado, apesar das listas formuladas por cada ente da 
federação, o Judiciário vem entendendo possível responsabilizá-los solidariamente, considerando que se trata 
de competência comum. Esse entendimento em nada contribui para organizar o já complicado sistema de 
repartição de atribuições entre os entes federativos. Assim, tendo havido a decisão política de determinado 
ente de incluir um medicamento em sua lista, parece certo que o pólo passivo de uma eventual demanda 
deve ser ocupado por esse ente. A lógica do parâmetro é bastante simples: através da elaboração de listas, os 
entes da federação se autovinculam". BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 
excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 
judicial.   
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Saúde gastou R$ 609.139,00 (seiscentos e nove mil, cento e trinta e nove reais) com o 

atendimento dessa paciente135. 

   Verifica-se ainda, que, na maioria dos casos, as decisões judiciais 

concessivas de medicamentos privilegiam a opinião de especialista, consubstanciada na 

prescrição médica juntada pelo postulante para embasar seu pedido, em detrimento das 

políticas públicas.  

  A título de exemplo, na AMS 007729-42.2006.4.01.3803/MG foi proferida 

a decisão concessiva do medicamento Tarceva (cloridrato de erlotinibe), sob o argumento 

de que "conforme consta da prescrição do médico oncologista, o medicamento postulado 

pela autora é considerado indispensável e urgente e a paciente não tem condições 

financeiras de arcar com a importação do medicamento cujo custo unitário é de R$ 

8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais), do qual deverá fazer uso contínuo por seis 

meses”: 

 
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. MEDICAMENTO 
INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA HIPOSSUFICIENTE. 
PORTADOR DE NEOPLASIA DO PULMÃO COM METÁSTASES EM 
OSSOS E SNC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, 
ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM DA UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA. PRECEDENTES DO TRF 1ª REGIÃO E DO STJ. 
AGRAVOS RETIDOS. 
1. Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de ser a União, o 
Estado e o município, partes legítimas para figurarem no pólo passivo de 
demandas em que hipossuficiente requer custeio de medicamento em razão de 
doença grave, visto que em tais casos configura-se responsabilidade solidária 
entre União, Estados-membros e Municípios (AGTAG 2006.01.00.0101747-
0/BA, rel. Fagundes de Deus, 11/04/2008 e-DJF1 p.167; AG 
2007.01.00.029284-0/MG, rel. Daniel Paes Ribeiro, 31/03/2008 e-DJF1 p.183; 
AMS 2004.34.00.017612-9/DF, rel. Souza Prudente, DJ 04/06/2007 p.96). 
2. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (AgRg no Ag 886974/SC, rel. João Otávio de Noronha, DJ 
29.10.2007 p. 208; AgRg no Ag 893108/PE, rel. Herman Benjamin, DJ 
22.10.2007 p. 240; REsp 828140/MT, rel. Denise Arruda, 23.04.2007 p. 235) 3. 
Conforme consta da prescrição do médico oncologista, o medicamento 
postulado pela autora é considerado indispensável e urgente e a paciente 
não tem condições financeiras de arcar com a importação do medicamento 
cujo custo unitário é de R$ 8.270,00 (oito mil duzentos e setenta reais), o 
qual deverá fazer uso contínuo por seis meses. 
4. A jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores já se consolidou no sentido 
de que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados 
o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento de saúde. 

                                      
135 Nota 127/2011-AGU/CONJUR-MS/GFA, de 21.02.2011, e Nota 222/2011-AGU/CONJUR-MS/GFA, de 
18.04.2011. Processo SIPAR n. 25000.039044/2011-11. 
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Compete, portanto, aos entes públicos, o cumprimento da assistência médica 
através do fornecimento de medicamento específico para a preservação da 
saúde, da dignidade da pessoa humana. 
5. A multa decorrente do descumprimento da decisão deve ser fixada em 
atenção ao princípio da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem 
causa da parte autora. Parcial provimento ao agravo para diminuir a fixação da 
multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais). 
6. É defeso ao autor inovar a lide na fase recursal, ex vi do disposto no art. 264, 
parágrafo único, do CPC. Somente deve prevalecer a determinação de 
cumprimento da decisão no que diz respeito ao fornecimento do medicamento, 
restando fixada a multa de R$ 200,00/dia por descumprimento da mesma. 
7. Apelação da União parcialmente provida e apelações do Estado de Minas 
Gerais e do Município de Uberlândia improvidas136. (grifamos)  

 
 
  Trata-se, no entanto, de medicamento excepcional, de alta complexidade, 

não incluído na assistência farmacêutica ofertada pelo SUS137. O mesmo teor se encontra 

na decisão também proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em relação ao 

medicamento Naglazyme, em recentíssimo julgado: 

 
 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO 
CUSTO. RESERVA DO POSSÍVEL. PRESUNÇÃO CONTRÁRIA À 
ENTIDADE PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ENFERMIDADE: 
MUCOPOLISSACARIDOSE VI (MPS VI). REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA 
COM NAGLASYME, ÚNICO TRATAMENTO EXISTENTE . 
DEFERIMENTO.  
1. Competência solidária da União, Estados e Municípios para o fornecimento 
de medicamentos de alto custo, vencido o relator, que entende ser essa 
competência, em princípio, do Município e que a competência do Estado e da 
União é, sucessivamente, supletiva. 
2. Na STA 175 AgR, o Supremo Tribunal Federal decidiu: "EMENTA: 
Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos 
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema 
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. 
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que 
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em 
matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco 
registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, 
à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. 
Agravo regimental a que se nega provimento" (Rel. Ministro Gilmar Mendes - 

                                      
136 AMS 0007729-42.2006.4.01.3803/MG, Quinta Turma do TRF1ª Região, Relatora Desembargadora 
Federal Selene Maria de Almeida, e-DJF1 15/04/2011, p.133. 
137 Nesse ponto, importa lembrar que nem sempre a ausência de determinado medicamento no sistema 
significa omissão do poder público. Comumente isso ocorre porque há alternativa terapêutica. Outras vezes, 
porque o medicamento já foi analisado e optou-se pela sua não-incorporação, por ausência de certeza 
científica quanto à segurança, eficácia e efetividade. O Poder Judiciário deve pautar-se em observância ao 
funcionamento do SUS, de quais são as razões adotadas na determinação de políticas públicas de saúde, para 
interferir positivamente, complementando o sistema. O deferimento de um pedido de fornecimento de 
medicamento pelo SUS por ação judicial deve se tornar a exceção, quando comprovado que o medicamento 
realmente é indicado para o caso, com base científica, e não há alternativa no SUS. Do contrário, o ideal é 
incluir a pessoa no programa existente no SUS, fazendo esse programa funcionar adequadamente. 
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Presidente -, Pleno, DJe de 29/04/2010). 
3. A falta de registro na ANVISA não é óbice ao deferimento da pretensão do 
autor - aquisição do medicamento NAGLASYME, com registro na Europa, a 
fim de combater a enfermidade conhecida por Mucopolissacaridose VI (MPS 
VI) ou Síndrome de Maroteaux-Lamy -, porquanto, em casos excepcionais, a 
importação de medicamento não registrado no país poderá ser autorizada pela 
ANVISA (Lei n. 9.782/1999), para uso em programas de saúde pública. 
4. As razões recursais estão assentadas em que: a) "o custo de cada frasco-
ampola deste remédio resulta em US$ 1.522,50, de modo que o custo médio 
para o tratamento no decorrer de 06 meses varia entre R$ 500.000,00 e R$ 
1.200.000,00, a depender do peso do paciente"; b) "o tratamento deve perdurar 
pela vida inteira do paciente, aflorando-se, neste aspecto, a teoria da reserva do 
possível"; c) "o medicamento não está registrado na ANVISA, não sendo, 
portanto, autorizado para comercialização no Brasil"; d) "não há comprovação 
de sua eficácia e segurança, pois está em fase de experimentação"; e) "em 
relatório do EMEA, constatou-se que o Naglazyme melhora apenas ligeiramente 
os sintomas da MPS VI"; f) "os países que comercializam este medicamento não 
o distribuem gratuitamente". 
5. Haverá sempre presunção da possibilidade de prestação positiva para 
satisfazer a direito fundamental. É da Administração o ônus de demonstrar 
cabalmente o contrário, incluída prova do direcionamento dos meios disponíveis 
para a satisfação de outras necessidades essenciais. A simples alegação de alto 
custo não é suficiente para negar o fornecimento de medicamento de 
comprovada eficácia. 
6. Sofre o autor de MUCOPOLISSACARIDOSE VI, também denominada 
SÍNDROME DE MAROTEAUX-LAMY, sendo-lhe receitado, por prazo 
indeterminado, o uso de GALSULFASE (NAGLAZYME) 5mg/5ml, 
administrados 2 frascos EV, semanalmente (fls. 38/39), como forma de 
reposição enzimática. A enfermidade, causada pela deficiência da enzima 
Arisulfatase B, provoca óbito precoce e graves limitações físicas, por conta 
da gradual evolução. 
7. O relatório médico relata que o autor "apresenta, desde o nascimento, 
alterações físicas", a saber: "face sindrômica, com traços grosseiros, 
opacificação de córnea, crânio aumentado de volume, respiração nasal 
ruidosa com dificuldade para dormir, tem fígado e baço palpáveis, dedos 
das mãos curtos, encurtamento dos tendões de Aquiles, levando a alteração 
de marcha (pisa na ponta dos pés)". 
9. Demonstrada a gravidade da doença e que o uso do medicamento em 
questão (NAGLASYME) é o único tratamento indicado para o caso e, mais, 
que dita droga, conquanto não ponha fim à doença, possibilita ao paciente 
melhor qualidade de vida, deve ser deferida a pretensão. Precedente deste 
Tribunal (AG 0005166-62.2011.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal 
Fagundes de Deus, Quinta Turma, DJe de 09/09/2011). (grifamos) 
10. Negado provimento à apelação e à remessa oficial, ficando prejudicado o 
agravo retido da União138. 

 
 
 Embora sejam mais raras, existem também decisões de condenação 

genérica do Estado de fornecimento de medicamentos, o que igualmente importa prejuízo 

às políticas públicas de saúde e que, dessa forma, também privilegiam a opinião do 

especialista.  

                                      
138 AC 2008.34.00.005063-9/DF, Quinta Turma do TRF1ª Região, Relator Desembargador Federal João 
Batista Moreira, e-DJF1 12/06/2012, p.176. 
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  No caso, o controle judicial de políticas públicas se verificou no AgRg nos 

EDcl no Recurso Especial 773.105-RJ, onde o Superior Tribunal de Justiça apreciou 

questão relacionada a condenação genérica e incerta do Estado ao fornecimento de 

medicamento. 

  Na ocasião, decidiu que "a decisão judicial que condena o Estado a prestar 

medicamento a portadora de doença específica não é incerta, tampouco advém da 

formulação de pedido genérico139".  

 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – CONDENAÇÃO GENÉRICA E INCERTA – NÃO-
OCORRÊNCIA.  
1. Não se trata de condenação genérica, tendo em vista ser necessária a 
comprovação, mediante atestado médico, da real necessidade dos medicamentos 
a serem fornecidos, os quais devem ser relacionados à doença específica. Na 
hipótese, Insuficiência Renal Crônica - IRC.  
2. A jurisprudência desta Corte está consagrada no sentido de que a decisão 
judicial que condena o Estado a prestar medicamentos a portadora de doença 
específica enquanto perdurar a doença não é incerta, tampouco advém da 
formulação de pedido genérico. (AgRg no Ag 1025916/SP, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 
05/08/2008,  AgRg no Ag 865.880/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 09/08/2007 p. 325). 3. Agravo regimental 
não provido140.  

   
 
  O fundamento dessa decisão está em que não há que se falar em incerteza, 

quando há necessidade de comprovação da real necessidade do medicamento a ser 

fornecido, relacionando-o, por meio de atestado médico, a doença específica. 

A decisão judicial analisada considerou que o pedido de fornecimento de 

medicamento para tratar de doença específica não é genérico, já que o medicamento 

necessário pode ser identificado mediante atestado médico (também privilegia a opinião 

do especialista). Vale lembrar que no Brasil, todo médico possui ampla liberdade de 

prescrição. Nos termos do Código de Ética Médica, compete ao médico, a partir do 

diagnóstico, decidir sobre o tratamento a ser sugerido ao paciente, bem como os 

                                      
139  O ordenamento jurídico brasileiro não admite a formulação de pedido genérico e a condenação incerta, 
nos termos dos artigos 286 ("Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado...") e 460 ("Art. 460. É 
defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu 
em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado"), ambos do Código de Processo 
Civil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm.  
140 AgRg nos EDcl no REsp 773105/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma do 
STJ, 02/03/2010. 
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medicamentos e procedimentos que deverão ser adotados141. Essa liberdade de prescrição 

está condicionada apenas ao bom diagnóstico e ao respeito às práticas reconhecidamente 

aceitas e às normas legais. 

  Nesse ponto, contudo, surgem reflexões de mais profundidade, que se 

afastam da questão processual e aproximam-se do direito material, relativamente do 

direito à saúde.  

 Com efeito, é certo que, tratando-se de doença específica, é possível a 

identificação do medicamento adequado para tratá-la.  

 Contudo, deve-se levar em conta que a decisão judicial é sempre proferida 

em momento e contexto determinados e ao deixar de precisar qual medicamento será 

fornecido para o tratamento, o postulante passa a dispor do direito de forçar o Estado a lhe 

fornecer indiscriminadamente - sob os pontos de vista jurídico e econômico -, todo e 

qualquer medicamento que se indique, mediante atestado médico, como adequado ao seu 

tratamento.  

 Em um primeiro momento essa solução pode parecer coerente, mas é 

questionável na medida em que há outros interesses em jogo, dentre os quais estão o 

interesse do próprio postulante, no que toca à sua saúde, e o direito à saúde de outras 

pessoas. 

 Luís Roberto Barroso cuidou dessas questões ao afirmar que "em uma 

ordem jurídica pluralista, a Constituição abriga princípios que apontam em direções 

diversas, gerando tensões e eventuais colisões entre eles". Segundo o doutrinador, esses 

entrechoques podem assumir três feições, quais sejam:  

 
 

a) colisão entre princípios constitucionais, como, e.g., a livre iniciativa versus a 
proteção do consumidor, na hipótese de se pretender tabelar o preço de 
determinado medicamento; b) colisão entre direitos fundamentais, como, e.g., o 
direito à vida e à saúde de uma pessoa versus o direito à vida e à saúde de outra 
pessoa, na hipótese de ambos necessitarem com urgência de transplante de 
determinado órgão, quando só exista um disponível; c) colisão entre direitos 
fundamentais e outros princípios constitucionais, como, e.g., o direito à saúde 

                                      
141 "Um dos princípios fundamentais da prática médica é a liberdade de prescrição. Às instituições privadas 
como às públicas é vedado que impeçam ao médico de escolher livremente os meios a serem postos em 
prática para a execução de um tratamento, salvo quando no interesse do paciente (Código de Ética, artigo 
16)". FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Aspectos ético-jurídicos da responsabilidade civil do médico em 
prática liberal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 24, n. 6, Dec. 1990.  Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489101990000600011&lng=en&nrm=iso.acce
ss on  28  July  2012.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101990000600011. 
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versus a separação de Poderes, no caso de determinadas opções legais ou 
administrativas acerca de tratamentos a serem oferecidos142.  

 
 
 Verifica-se, no caso, colisão entre princípios fundamentais, já que o 

postulante não pode ficar à mercê de todo e qualquer tratamento que se aponte como 

adequado, ainda que se cuide de indicação médica, uma vez que, como é sabido, existem 

sempre tratamentos em fase de teste. A possibilidade ampla e irrestrita de acesso a 

qualquer medicamento gera o risco de que o postulante deixe de ser sujeito de direitos e 

passe a ser objeto de pesquisa. 

 Por outro lado, verifica-se, igualmente, colisão entre direitos fundamentais 

e outros princípios constitucionais, na medida em que o direito à saúde de outras pessoas é 

garantido por meio das mesmas políticas de saúde, que devem abarcar o máximo possível 

de situações143. Isso implica observar a lógica do sistema orçamentário e a teoria da 

reserva do possível e, evidentemente, não se coaduna com a possibilidade de se oferecer 

indiscriminadamente (do ponto de vista jurídico e econômico) - ainda que abalizado em 

atestado médico -, medicamento para o tratamento do postulante144. 

 Outra situação, tão comum quanto criticada, é o caso em que a decisão 

judicial condena o poder público ao depósito em dinheiro na conta bancária do 

requerente para fins de aquisição de medicamentos. Adotando esse entendimento, confira-

se o seguinte julgado: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS ONEROSA – 

                                      
142 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 
143 Não é demais lembrar que decisões judiciais que determinam realização de procedimentos (consulta com 
determinada especialidade, exames mais caros e complexos, cirurgias eletivas, internação em UTI etc) 
implicam quebra da isonomia. Isso porque privilegiam determinada pessoa, com acesso ao Judiciário, em 
relação às que não tem o mesmo acesso. 
144 "Sem embargo, a judicialização da saúde suscita alguns questionamentos importantes, como os 
concernentes à legitimidade democrática e a eficiência de um sistema de saúde que, cada vez mais, tem o 
Poder Judiciário como protagonista. Será que converter o Judiciário em principal arena decisória no campo 
saniteario é, sob o ângulo do desenho institucional, uma solução razoável, que realmente assegura o direito à 
saúde em igualdade de condições para todos, sobretudo em um cenário em que o acesso à justiça ainda é 
extremamente assimétrico? Será que o processo judicial é o espaço mais adequado para as decisões 
alocativas e desalocativas de recursos que a implementação do direito à saúde exige? Os juízes têm os 
conhecimentos técnicos e a capacidade institucional necessários ao bom desempenho deste novo papel? Até 
que ponto este deslocamento de poder é compatível com o princípio democrático? (...)" SARMENTO 
Daniel; TELLES Cristina. Judicialização da saúde e responsabilidade federativa: solidariedade ou 
subsidiariedade? In: ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni. Direito Sanitário. 2012. 
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ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR 
O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 
1. O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora possa parecer 
mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da 
multa diária. 
2. A maioria dos componentes da Primeira Seção tem considerado possível 
a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em 
contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico 
indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 
humana e do direito à vida e à saúde. 
3. Recurso especial não provido145. (grifamos) 

 
 
  A jurisprudência, no entanto, paulatinamente vem se posicionando no 

sentido da impossibilidade desse tipo de condenação, sob o argumento de que “a entrega 

de dinheiro aos pacientes que dizem necessitar de medicamentos, vislumbra violação ao 

disposto no art. 100 da Constituição Federal e aos princípios orçamentários previstos nos 

seus arts. 167, inc. II, VII e VIII, e 168, bem como ao princípio da legalidade, consagrado 

no seu art. 5º, caput, uma vez que inexiste previsão legal ou constitucional para o bloqueio 

ou sequestro de valores para fins de cumprimento de decisão judicial contra a pessoa 

jurídica de direito público”. Confira-se:  

 
 

SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE. 
LIMINAR. NECESSIDADE DO REMÉDIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. 
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE . 
1. União, Distrito Federal, Estados e Municípios são legítimos, indistintamente 
para demandas onde se pleitea o fornecimento de medicamentos, afastando a 
preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. 2. A proibição do deferimento 
de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo 
ou em parte, somente se sustenta nas hipóteses em que o retardamento da 
medida não frustrar a própria tutela jurisdicional. No caso, trata-se de medida 
preventiva relacionada à saúde, e dita norma de caráter formal, nesse contexto, 
não pode prevalecer em liminar de tal estirpe.  
3. A necessidade do remédio foi demonstrada por exame, além de receitas e 
relatórios médicos, fornecidos tanto por profissional do SUS (médica da 
Prefeitura Municipal de Hulha Negra) quanto pelo médico assistente do 
recorrido na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, CACON junto ao qual este 
vem efetuando tratamento. A hipossuficiência do paciente também restou 
configurada nos autos, em especial diante do fato de estar assistido pela 
Defensoria Pública da União.  
4. Não obstante, merece guarida a insurgência recursal no tocante à 
determinação de depósito de verba pública para custeio direto da 
medicação. A entrega de dinheiro aos pacientes que dizem necessitar de 
medicamentos, vislumbra violação ao disposto no art. 100 da Constituição 
Federal e aos princípios orçamentários previstos nos seus arts. 167, inc. II, 
VII e VIII, e 168, bem como ao princípio da legalidade, consagrado no seu 

                                      
145 REsp 868038/RS, Segunda Turma do STJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 12/06/2008, LEXSTJ, 
vol. 229, p. 148. 
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art. 5º, caput, uma vez que inexiste previsão legal ou constitucional para o 
bloqueio ou sequestro de valores para fins de cumprimento de decisão 
judicial contra a pessoa jurídica de direito público.  
5. Deve retornar aos cofres públicos o valor já depositado e ainda não 
destinado, restando afastada a multa imposta pelo Juízo a quo, pelo 
descumprimento do prazo assinado na decisão agravada, haja vista a 
inadequação do procedimento ordenado, ora reconhecido.  
6. Considerando que o CACON é remunerado pelos procedimentos que realiza e 
receberá, diretamente, o medicamento para tratamento do paciente, não poderá 
incluí-lo entre as despesas a serem ressarcidas pelo SUS, sob pena de duplo 
pagamento, devendo tal fato ser comunicado ao juiz da causa.146  
 
 

 Verifica-se que há posicionamentos que abrem exceções à regra, mas 

somente em situação excepcional, entendendo que “só na excepcional hipótese de 

impossibilidade de fornecimento do medicamento em questão diretamente ao agravado é 

que se pode considerar a possibilidade de substituição da obrigação por pagamento do 

valor correspondente para a aquisição dos remédios diretamente pela parte ": 

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. 
DEVER CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO SE 
CONFUNDE COM A POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIR O. 
I - A teor do art. 198, I, da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de 
saúde constituem um sistema único descentralizado e com direção única em 
cada governo, competindo a cada um dos entes da Federação a direção do 
Sistema Único de Saúde, na forma dos arts. 9º, 16 e 17 da Lei nº 8.080/90;  
II - O art. 196 da Carta Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado;  
III - Todas as normas constitucionais definidoras de direitos e garantias 
fundamentais devem ter aplicação imediata;  
IV - A obrigação imposta pela Lei é a de fornecimento de medicamentos e 
tratamentos necessários aos jurisdicionado e não de pagamento em 
dinheiro. Trata-se, portanto, de obrigação de fazer e não de obrigação de 
pagar. Portanto, só na excepcional hipótese de impossibilidade de 
fornecimento do medicamento em questão diretamente ao agravado é que 
se pode considerar a possibilidade de substituição da obrigação por 
pagamento do valor correspondente para a aquisição dos remédios 
diretamente pela parte.  
V - Agravo de Instrumento parcialmente provido.147 

  
 
 Já se comprovou, pela experiência, o desacerto da condenação ao depósito 

em dinheiro, eis que é causa de diversos inconvenientes, dos quais, cita-se: o medicamento 

acaba por sair mais caro para o ente público que arca com o custeio, eis que não integra as 

                                      
146 AG 200904000461640, Quarta Turma do TRF4, Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth 
Tessler, D.E. 26/04/2010. 
147 AG 200802010195720, Relator Desembargador Federal Reis Friede, Sétima Turma Especializada do 
TRF2, DJU, 28/05/2009, p. 174. 
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compras com redução de preço; a fiscalização do uso do medicamento é dificultada, 

quando não, impossível; é feita uma previsão de duração do uso do medicamento, sendo a 

condenação, normalmente, em valores suficientes para um período considerável de 

tratamento, mas, em caso de o requerente vir a óbito, os valores depositados em sua conta 

bancária dificilmente serão devolvidos, o que, evidentemente, é causa de locupletação de 

dinheiro público. 

 Por fim, trazemos à colação um julgado que, sob os nobres argumentos de 

se fazer valer o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, condena o poder público 

à entrega de medicamento não resgistrado na ANVISA (e não inserido no SUS). O que 

chama a atenção nesse julgado é o teor de sua fundamentação, que evidencia o quanto é 

árdua a tarefa de decidir tecnicamente em matéria de saúde. A decisão judicial, muitas 

vezes, não escapa a paixões.  

 Como bem ressalta o prolator da decisão, o caso é de difícil solução pois, 

ainda que dispendiosos, há meios para se resguardar o bem maior que é a vida. Bem 

lembrado que se trata de uma única vida, diante dos interesses de toda uma coletividade, 

mas é essa vida que se apresenta em perigo naquele momento de decisão. 

 Trata-se de decisão proferida em pedido de reconsideração no Agravo de 

Instrumento nº 12214-72.2011.4.01.0000/DF objetivando condenar a União a fornecer ao 

postulante o medicamento ECULIZUMAB, registrado nos Estados Unidos como 

SOLIRIS, com indicação para o tratamento da Hemoglobinúria Paroxística Noturna 

(HPN), doença rara que acarreta severas disfunções e pode levar o seu portador a óbito. 

 Na fundamentação, assim se manifestou o magistrado prolator: 

 
 

É evidente – e a bem lançada e erudita decisão recorrida bem explana a 
esse propósito – que se deva ter prudência no que toca à intervenção do 
Judiciário em tema de política pública de saúde. É também  recomendável que 
se leve em consideração a chamada “reserva do possível”, pois os meios 
materiais não são infinitos, de modo a poder atender a toda espécie de demanda 
de prestação de serviços de saúde. Impressiona-me, como também 
impressionou ao douto juiz “a quo”, o alto custo do medicamento pretendido. E 
não se pode esquecer que ainda não chegamos, no nosso país, a um estágio de 
desenvolvimento de um país do primeiro mundo.  

Do outro lado da balança, há que se ponderar que o que se quer 
preservar é a vida humana, concretamente ameaçada, quando existem meios – 
ainda que caros ou difíceis – de que se possa lançar mão para preservá-la.  

Depara-se o julgador, portanto, diante de uma escolha verdadeiramente 
difícil. No entanto, por árdua que seja a decisão, creio que se deva optar pela 
vida, como valor supremo e mais relevante do ordenamento jurídico.  
Permito-me aqui sair um pouco do puro tecnicismo jurídico para incorrer no 
terreno da arte.  
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Recordo-me do premiado filme “O Resgate do Soldado Ryan” (Saving 
Private Ryan), dirigido pelo premiado diretor Steven Spielberg. Em resumo, a 
história se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial, quando se descobre 
que três irmãos Ryan morreram em combate e que o último dos irmãos deveria 
ser resgatado, em homenagem a sua família. Tornou-se, o resgate, questão de 
honra para o exército americano. O enredo do filme  trata, portanto do esforço 
heróico e abnegado de um pelotão de soldados que, em dificílima (e 
presumivelmente cara) missão se arrisca, paradoxalmente com o sacrifício da 
vida de vários soldados, para salvar um apenas, o Soldado Ryan, último dos 
sobreviventes dos irmãos. O filme faz suscitar a seguinte questão: quanto de 
sacrifício vale uma  única vida humana? 

Para mim, quando se tem, concretamente, a vida humana ameaçada e a 
possibilidade de salvá-la, a consideração financeira não deve ser a 
preponderante. Quanto, por exemplo, custou a operação de resgate dos 
mineiros soterrados no Chile? Alguém poderia cogitar de se limitarem gastos, 
enquanto houvesse esperança de vida? 

Não faço críticas à bem lançada fundamentação da decisão recorrida, 
nem a considero insensível aos dramas humanos. Mas opto aqui por outro 
caminho. E lembro-me, a propósito de famoso trecho da obra de Castañeda, “A 
Erva do Diabo”, atribuída ao personagem Don Juan: 

Olhe bem para cada caminho, e com propósito. 
Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois, 
pergunte-se, e só a si, uma coisa. Essa pergunta é uma que só os 
muito velhos fazem. Dir-lhe-ei qual é: esse caminho tem coração?  

Todos os caminhos são os mesmos; não conduzem a lugar 
algum. São caminhos que atravessam o mato, ou que entram no 
mato. Em minha vida posso dizer que já passei por caminhos 
compridos, mas não estou em lugar algum. A pergunta de meu 
benfeitor agora tem um significado. Esse caminho tem um 
coração? Se tiver, o caminho é bom; se não tiver, não presta. 

Pois bem. É certo que a concessão do medicamento ao agravante 
importa em sacrifício relevante dos cofres públicos, a ser arcado pelo conjunto 
dos cidadãos e contribuintes. Mas será lícito ao Estado ou à sociedade omitir-se 
e com essa omissão praticamente condenar à morte o agravante? Não o creio.  
(...) 

Concluo: ainda que sob o risco de ser ou parecer excessivamente 
sentimental, devo aqui optar pelo caminho que me parece ter um coração e dar 
uma chance à vida, com a consciência que não sou eu, mas toda a coletividade, 
que estará arcando com o sacrifício financeiro da medida. Volto aqui a lembrar 
“O Resgate do Soldado Ryan” e a antológica frase que marca seu final, 
proferida pelo heróico comandante do pelotão, agonizante, ao soldado 
resgatado: “James... earn this. Earn it” (traduzindo, faça por merecer). É o que 
repito ao agravante: faça por merecer o sacrifício que a sociedade fará para 
resgatar sua esperança e sua vida.  

Pelo exposto, reconsiderando decisão anterior, defiro a antecipação 
dos efeitos da tutela recursal, para determinar à União que forneça à 
agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o medicamento SOLIRIS, nas 
quantidades indicadas em receita médica148.  (grifos no original) 

 

 

                                      
148 AI 12214-72.2011.4.01.0000/DF, Processo na Origem: 122024320114013400, Relator Juiz Federal 
Renato Martins Prates (Relator Convocado), de 24/03/2011. 
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CONCLUSÃO 

 
 
 O sistema brasileiro de saúde, por meio do qual o Estado garante à 

população o acesso aos medicamentos, tal como está estruturado atualmente, embora 

tenha sido instaurado com o advento da Constituição Federal de 1988, é o resultado de 

uma série mudanças que se realizaram ao longo do tempo. 

 O SUS prima por um atendimento a todos os usuários, com segurança e 

eficiência, e em todos os níveis de complexidade necessários. Nesse sentido, uma 

interpretação superficial sobre os seus ditames criadores leva muitos a considerá-lo um 

sistema bastante pretenciso, porque pretende dar, na área da saúde, tudo, a todos que se 

encontrem na mesma situação, gratuitamente. Essa interpretação, contudo, é temerária. 

Apesar de ser o SUS um grande sistema de saúde, aplaudido internacionalmente e 

considerado modelo a ser alcançado por muitos ordenamentos jurídicos, não se verifica 

adequado desenvolvê-lo sob esta ótica.  

 O que se percebe é que as decisões políticas acerca das prestações de saúde 

levam em consideração critérios técnico-científicos, necessidade social, 

importância/consequência de determinada ação de saúde para o sistema e disponibilidade 

orçamentária. O principal desafio do SUS é atender a um número ilimitado de 

necessidades com recursos orçamentários finitos.  

 A ‘judicialização da saúde’ é expressão consagrada pelo uso, sem nenhuma 

crítica ou qualquer demérito à atuação judicial, para designar o fenômeno cada vez mais 

recorrente de levar ao Poder Judiciário postulações que tenham por objeto a prestação de 

serviços de saúde e o fornecimento de produtos, insumos e medicamentos. Isso se torna 

possível, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle judicial das 

políticas públicas, com base no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal (XXXV - a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;). Neste 

contexto, o acesso a medicamentos é atualmente o principal objeto das ações judiciais em 

matéria de saúde.   

 A tendência da jurisprudência brasileira em matéria de acesso aos 

medicamentos é de condenar o Estado, sem distinção entre os entes federativos, a fornecer 

toda sorte de medicamentos requeridos judicialmente. Frequentemente, o fundamento - 

raso - de tais decisões é de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.  



 103 

 Trata-se de uma interpretação superficial do art. 196 da Constituição 

Federal, excessivamente benéfica quanto ao direito à saúde, consagrando-o até as últimas 

consequências. Essa interpretação prejudica as políticas públicas de saúde. 

 Pedidos de diversos medicamentos têm sido deferidos, ainda que o SUS 

forneça alternativas terapêuticas, sem qualquer indagação a respeito da adequação de uma 

delas ao caso do autor. Ressalte-se que as decisões do Ministério da Saúde são tomadas de 

acordo com o que existe de mais seguro, segundo critérios adotados internacionalmente, 

que são as revisões sistemáticas. São elaborados protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas que refletem o consenso científico sobre determinados pontos. Tudo isso, 

contudo, tem sido frequentemente ignorado pelas decisões judiciais.  

 A preocupação atual, em matéria de saúde, é manter o orçamento sob 

controle, sem diminuir a qualidade das prestações de saúde, o que inclui a problemática do 

fornecimento de medicamentos seguro e eficazes a melhores custos e da constante 

atualização do sistema, por meio da incorporação de novas tecnologias, o que deve ser 

observado pelos operadores do Direito a fim de se evitar a desestabilização das políticas 

públicas de saúde e, consequentemente, do próprio SUS.  
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