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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é trazer à discussão o recente papel do Poder Judiciário, por 

meio da análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, perante as políticas de 

medicamentos, após a audiência pública nº4. Trata-se de uma investigação sobre os 

efeitos concretos da atuação deste Poder sobre o Poder Executivo. Partimos da análise 

da evolução histórica do direito à saúde, tanto no plano internacional, como no nacional, 

e do seu reconhecimento como um direito humano. Nessa perspectiva, verifica-se que 

todos os direitos possuem seus custos para serem implementados, no entanto, os 

recursos são escassos e limitados. A partir dessa premissa e do princípio da 

proporcionalidade propusemos uma interpretação ao art.196 da Constituição Federal e 

analisamos se a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal é adequada aos casos 

individuais, quando há pedido para o fornecimento de medicamentos. Pesquisamos no 

âmbito da Administração Pública os custos e as consequências da judicialização por 

meio de onze julgados da Corte Constitucional brasileira. O Poder Judiciário e o Poder 

Executivo devem manter um diálogo, visto que existe a necessidade de análise de 

aspectos técnicos e coletivos pelo primeiro e o contínuo aperfeiçoamento do tema pelo 

segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Direito à saúde. Interpretação. Supremo Tribunal Federal. Política 

pública de  medicamentos. Impactos.   



ABSTRACT  

 

The aim of this research is to discuss the recent role of the Judiciary, through the 

analysis of the decisions of the Supreme Court on  public policies of drug supplies, after 

public audience number 4. This investigation addresses the concrete effects of Judiciary 

performance over the Executive.  Our starting point was the analysis of the historical 

evolution of the rights to health, both within national and international law, and its 

recognition as human rights. From this perspective, it seems that all rights  entail costs 

to be implemented, but resources are insufficient and limited. From these premises as 

well as the principle of proportionality, we inquire if the interpretation of the article 196 

of the Constitution by the Supreme Court is adequate in  individual cases where there is 

a claim to supply the drug.  The research approached judicialization consequences 

within  the Public Administration  by studying eleven res judicata of the Brazilian 

Constitutional Court. The Judiciary and the Executive branches should pursue a 

dialogue: the need for analysis of technical and collective aspects by the former and 

continuous improvement by the latter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Right to health. Interpretation. Supreme Court. Public drug supply policy. 

Concrete effects.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho buscou trazer à discussão o papel do Poder Judiciário 

perante as políticas públicas, mais precisamente, sob o aspecto de fornecimento de 

medicamentos por meio de decisões judiciais.  

  Trata-se, na realidade, de investigar como o Poder Executivo responde à 

intervenção do Poder Judiciário e suas consequências, ou seja, se as decisões judiciais resultam 

em maior acesso à saúde pela população e se houve uma implementação de medicamentos às 

listas preexistentes. Houve, ainda, uma abordagem sobre a criação de órgãos especializados no 

âmbito das Secretarias de Saúde.   

  Em suma, o objeto da pesquisa era descobrir se houve a ampliação do tratamento 

universal do direito à saúde à população via Poder Judiciário e se esse, por meio do Supremo 

Tribunal Federal, é um veículo para mudança social nessa seara.  

  No segundo capítulo apresentamos alguns apontamentos sobre saúde para 

entendermos sua evolução até chegar ao ponto de reconhecimento como direito social, 

conforme posto em nosso ordenamento jurídico atual, de acordo com a Constituição Federal de 

1988.  

                        A saúde estava interrelacionada com a aptidão para o trabalho de tal forma a 

levar o Estado a criar um tipo penal (vadiagem) para condenar quem possuía saúde, fosse capaz 

de trabalhar, mas não o fazia. Com a transformação do trabalho em elemento econômico, a 

saúde continuou interdependente, pois há a necessidade de manutenção da saúde do trabalhador 

para que ele possa produzir. Entretanto, apesar das desigualdades sociais e suas consequências 

na saúde da população, somente após a Revolução Francesa passou a existir uma preocupação 

mais técnica acerca do assunto, em razão da mudança de paradigmas da sociedade.  

  Apresentamos a definição de saúde conforme a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e verificamos como se encontra associada ao fornecimento de medicamento, seja no 

âmbito nacional (a partir da década de 1990 do século XX em razão de entendimento 

jurisprudencial) ou no âmbito internacional (Metas do Milênio da Organização das Nações 

Unidas – ONU). Apontamos também a nossa inquietação em relação a esta interpretação, tendo 

em vista que a política pública de saúde é mais ampla e abrange campanhas de prevenção, além 

de estar relacionada com políticas públicas diversas (moradia, alimentação e educação, por 

exemplo).  



13 

 

                                                                                                                                                                          

  No terceiro capítulo apresentamos uma visão panorâmica dos direitos sociais e 

do direito à saúde, por meio de uma análise superficial, a partir da Constituição Mexicana e da 

Constituição de Weimar, posteriormente das Constituições brasileiras e da legislação 

infraconstitucional. Continuamos definindo direitos humanos e fundamentais tendo em vista a 

finalidade deste trabalho e passamos, então, a um primeiro exame sobre a ONU e a OMS, além 

das declarações de direitos humanos e suas principais características. Entre elas, verificamos a 

universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação desses direitos, motivo 

pelo qual sugerimos a superação da divisão em direitos civis e políticos e direitos sociais, 

econômicos e culturais, pois ambas as classes são exigíveis.  

  No quarto capítulo começamos a apresentar a problemática da efetivação dos 

direitos sociais e sua relação com o desenvolvimento, tendo em vista que alguns fatores, como 

a pobreza extrema, a exploração e a discriminação podem negar esses direitos; para isso, 

apresentamos alguns dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) e do Banco Mundial.  

  Passamos, então, a analisar os direitos e seus custos por meio de alguns 

exemplos concretos e, na sequência, a implementação do direito à saúde. Posteriormente, o  

Poder Judiciário passa a ser objeto de estudo, pois é, segundo suas atribuições constitucionais, 

quem decide o conflito entre o direito individual à saúde em face do Estado e o direito coletivo 

à saúde (políticas públicas). Verificamos como esse Poder deve atuar, haja vista que sua visão e 

análise dos problemas apresentados pela ação se dá de forma individual, enquanto a política 

pública é coletiva. Diante disso, chegamos à interpretação judicial e à aplicação do princípio da 

proporcionalidade, já que direito algum é absoluto. Na sequência, apresentamos uma proposta 

de interpretação ao art.196 da Constituição Federal e, ao fim do capítulo, tecemos críticas ao 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao interpretar este dispositivo constitucional.  

  No capítulo cinco, o qual corresponde à coleta e análise dos julgados do 

Supremo Tribunal Federal, no período de 2010 a 2013, referentes ao fornecimento de 

medicamento no Estado de São Paulo e seus desdobramentos no Poder Executivo, iniciamos 

com a apresentação da metodologia utilizada.  

  Em um primeiro momento selecionamos o órgão judicial, o que em razão da sua 

representatividade recaiu sobre a Corte Constitucional. Ato contínuo, estabelecemos o lapso 

temporal, os critérios de pesquisa empregados para a busca dos julgados e o aspecto espacial. 
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Dessa forma, foram encontradas 57 decisões monocráticas e uma decisão da Presidência. Todas 

foram lidas e triadas. Depois da triagem, restaram onze julgados, os quais foram separados em 

razão dos réus para facilitar o levantamento dos dados necessários na seara administrativa. O 

procedimento foi sempre o mesmo, qual seja, iniciar o contato com as Procuradorias, em 

algumas com visitas, e em seguida com os órgãos técnicos das Secretarias de Saúde, com os 

quais também tivemos alguns encontros. Salvo no tocante à União, cujo acesso ocorreu 

diretamente com o Ministério da Saúde, por correio eletrônico.  

  Em cada julgado fizemos uma breve retrospectiva dos fatos; das informações 

técnicas prestadas na fase processual, por meio da contestação; do resultado da demanda; se 

foram analisados o princípio da proporcionalidade e as informações dos órgãos das Secretarias 

de Saúde e apresentação dos dados financeiros, tudo de forma a ilustrar os pontos apresentados 

nos capítulos anteriores.  

  Em seguida, apresentamos os desdobramentos das decisões judiciais na esfera 

administrativa. Observamos que para cada réu houve a organização de órgãos técnicos, com o 

aparelhamento do Poder Executivo, tanto na fase de prestar informações para embasar a defesa 

do ente federal em juízo, como na fase da execução do julgado em si, em maior ou menor grau, 

a depender da capacidade econômica de cada um. Na sequência, avaliamos os dados 

apresentados.  

  Por fim, concluímos apresentando nossas análises e sugestões para enfrentar os 

problemas apresentados ao longo da pesquisa e respondemos ao objeto da nossa pesquisa, sem 

prejuízo da avaliação do tema sob outros prismas.   
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2  APONTAMENTOS SOBRE A SAÚDE 

   

A saúde é um termo aberto, com inúmeros significados, que variam de acordo 

com seu período histórico, o estágio de desenvolvimento da sociedade e o campo de 

conhecimento. No entanto, os seres humanos sofrem com a sua ausência e procuram 

restabelecê-la prontamente desde os primórdios da civilização ocidental.  

  Podemos observar desde o juramento de Hipócrates a preocupação do homem 

com a saúde e o bem-estar, pois segundo este documento, a prática médica deve buscar o 

melhor ao paciente. O médico deve respeitar a vida e considerar o sofrimento de cada ser 

humano
1
. 

  A saúde era considerada um recurso, um bem, o qual era responsabilidade do 

indivíduo preservá-lo
2
. 

                        Durante o feudalismo, quando as pessoas, em sua grande maioria, viviam em 

cidades cercadas e existia a necessidade de identificação e autorização para ali entrar e 

permanecer – assim como a produção dos bens de consumo era feita em oficinas artesanais – os 

seres antissociais, como os leprosos e os doentes mentais, entre outros, não denotavam 

preocupação, ou ameaça para a sociedade, justamente em razão desse controle de ir e vir. É 

desta época o surgimento da legislação inglesa sobre a vadiagem:  

 

A primeira lei oficial inglesa sobre vadiagem, o Estatuto dos Trabalhadores, foi 

aprovada no contexto do feudalismo em 1349. Essa tornou crime dar esmolas para 

qualquer um capaz de trabalhar. À época, havia uma carência severa de trabalhadores 

em razão da praga e da migração de camponeses para áreas urbanas à procura de 

melhorarem suas condições de vida. A intenção da lei era forçar qualquer um que 

fosse capaz de trabalhar a fazê-lo.
3
 

    

  Assim, observamos que quem tinha saúde deveria trabalhar independentemente 

das suas reais condições para essa finalidade.   

                                                 
1 CONSELHO Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). Juramento de Hipócrates. Acesso em: 

http://www.cremesp.org.br. Disponível em: 19 nov.2014. 
2 Tradução livre. In these prehistoric times, health was considered to be a beneficial asset but it was the individual’s 

responsability to preserve it. (BYK, Christian. The history of the right to health as a human right. Journal international de 

bioéthique. Paris, n.3, v.9, p.15-31, sept.,1998, p.21).  
3 Tradução livre. The first official English vagrancy statute, the Statute of Labourers, was passed it the contexto of the 

feudalism in 1349. The statute made it an offense to give alms to anyone able to work. At the time, a severe labour shortage 

was created by the plague and the migration of peasents to urban areas in search of improved living conditions. The law was 

intended to force anyone who was able to work to do so. (SOUTHERN Africa Litigation Centre and Centre for Human Rights 

Education, Advice and Assistence – SALC&CHREAA. A short history of english vagrancy laws. Disponível em:  

http://www.southernafricalitigationcentre.org. Acesso em: 23 mar. 2015).  

http://www.southernafricalitigationcentre.org/
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  Entretanto, em decorrência da alteração do cenário econômico, em razão do 

mercantilismo e, posteriormente, com o capitalismo, e seu auge na Revolução Industrial, 

passaram a existir algumas políticas internas nos países europeus relacionadas às condições de 

trabalho aos quais eram submetidos os trabalhadores.  

                         Na realidade, esta preocupação acabou por dialogar com a saúde, pois o 

trabalhador deveria estar em boas condições para trabalhar como mão de obra e receber por 

isso. Assim, continuava a existir o combate aos ociosos, ou seja, aqueles que possuíam saúde, 

não trabalhavam e não tinham condições de se manterem
4
. “Neste sentido, calha oportuno 

ressaltar-se este aspecto: o aprisionamento e demais formas de punição são respostas do Estado 

penal aos insubmissos do mercado de trabalho.”
5
  

  O trabalho foi transformado em elemento econômico, como se uma mercadoria 

fosse, o que nos leva a concluir que o princípio da autonomia da vontade e o princípio da 

liberdade de contratar foram absorvidos na relação de trabalho como um reflexo do liberalismo 

econômico.  “Por outro lado, em virtude da precariedade das condições de trabalho durante esse 

período inicial da industrialização, ocorriam, além de acidentes, enfermidades típicas ou 

intensificadas no ambiente de trabalho [...].”
6
 

  Apesar de notarmos alguma movimentação com relação à saúde, especialmente 

em função das condições de trabalho e de produção de bens de consumo, até o Iluminismo 

francês, no mundo ocidental, não houve o desenvolvimento de uma política pública de saúde.  

 

Mercê da tamanha amplitude hermenêutica da visão dos três últimos séculos, já nos é 

possível discernir com clareza, pelo aspecto de historicidade e concreção, e não 

apenas de sua inexcedível infinitude teórica, que a Revolução Francesa fora um 

espécimen do próprio gênero de Revolução em que ela se conteve: a Grande 

Revolução espiritual e racionalista do século XVIII.
7
 (grifos nossos) 

 

   

Por isso, até o advento dessa Revolução, quando existia alguma política pública 

de saúde, se assim podemos denominar, era muito mais uma exclusão dos pobres e dos então 

                                                 
4 Para um detalhamento maior das leis subsequentes sobre vadiagem na Inglaterra, ver: SOUTHERN Africa Litigation Centre 

and Centre for Human Rights Education, Advice and Assistence – SALC&CHREAA. A short history of english vagrancy 

laws. Disponível em:  http://www.southernafricalitigationcentre.org. Acesso em: 23 mar.2015. 
5 FERNANDES, Ariel Felipe; ESQUIVEL, Carla Liliane Waldow; ZIMMERMANN, Marcos Vinícius. Breves comentários 

sobre a vadiagem. Revista dos Tribunais Online. Ciências Penais, v.13, jul.2010, p.3.  
6 ROCHA, Júlio César de Sá. Direito ambiental do trabalho – mudanças de paradigma na tutela jurídica à saúde do 

trabalhador. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.43.  
7 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.31.  

http://www.southernafricalitigationcentre.org/
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considerados pecadores (por meio das quarentenas) do que a possibilidade de uma política de 

prevenção:  

 

O tema das desigualdades sociais e suas relações com o nível de saúde populacional 

não é novo. Desde as primeiras investigações epidemiológicas, ainda no século XIX, 

surtos epidêmicos, doenças ocupacionais, mortalidade infantil e outros problemas de 

saúde foram estudados de modo a evidenciar os diferenciais existentes entre os grupos 

sociais.
8
 

 

  E prossegue Rita Barradas Barata sobre o tema: 

 

[...] As condições políticas e sociais que surgiram com o capitalismo, em sua fase de 

produção industrial, foram favoráveis ao tema, seja pelas péssimas condições de vida 

da classe trabalhadora, seja pelo ideário político associado às revoluções burguesas
9
.  

 

  Com este movimento social, qual seja, a Revolução Francesa, passou a existir 

um sistema de saúde organizado, em razão do desenvolvimento da medicina e da farmacologia, 

apontada como a origem da noção de direito à saúde como direitos humanos, conforme explica 

Christian Byk
10

.   

  Este autor ainda ressalta que foi no século XIX o surgimento da noção do direito 

à saúde, ou pelo menos do direito à proteção e ao desenvolvimento da saúde por meio de 

serviços adequados
11

. 

  Na atualidade, encontramos várias definições, em inúmeras obras, sobre o que 

seria a saúde: “[...] a saúde designada por nós é tudo que nos permite desenvolver e 

salvaguardar a integridade e a personalidade do homem, seja aquela dos indivíduos como 

aquela dos grupos humanos”
12

. Esta definição encontra-se em consonância com a estabelecida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para esta organização, “a saúde é o completo 

                                                 
8 BARATA, Rita Barradas. Iniqüidade e saúde: a determinação social do processo saúde-doença. Revista USP, São Paulo, n. 

51, p. 138-145, set.-nov.,2001, p.138.  
9 BARATA, Rita Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012, 

p.13.  
10 Tradução livre. Real progress in the protection of health certainly had to wait for different revolutions: in medicine, in 

pharmacology and in the organization of the health system. But these revolutions, which only began int the 19th century, are 

themselves the daughters of a philosophical, cultural and political revolution born in Europe: the Enlightenment Revolution. It 

is from the Enlightenment Revolution that we can date the origins of the notion of the right to health as a human right. (BYK, 

Christian. The history of the right to health as a human right. Journal international de bioéthique. Paris, n.3, v.9, p.15-31, 

sept.1998, p.23). 
11 Tradução livre. The notion of a right to health or at least to the protection and advancement of health through the provision of 

adequate services, is a 19th century concept with its origins in the public health movement in Europe. (BYK, Christian. The 

history of the right to health as a human right. Journal international de bioéthique. Paris, n.3, v.9, p.15-31, sept.,1998, p.27).  
12 Tradução livre. [...] la santé désigne pour nous tout ce qui permet de développer et de sauvegarder l’integrité et la personalité 

de l’homme, celle des individus tout comme celle des groupements humains. (GUYOT, Jean Claude. Démocratie, santé et 

protection sociale. Démocratie et Santé. Paris, n.12, p.30-49, juin 1995, p.40).    
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estado de bem-estar físico, mental e social e não consiste somente na ausência de uma doença 

ou enfermidade”
13

. Este será o conceito de saúde utilizado neste trabalho.   

  Notamos nas últimas décadas, principalmente a partir de 1990, que o termo 

saúde, no Brasil, é associado ao fornecimento de medicamento, principalmente após os pedidos 

feitos perante o Poder Judiciário para o tratamento e o combate ao vírus do HIV/SIDA
14

. 

  Esta preocupação também constou nas Metas do Milênio da Organização 

Mundial da Saúde (ONU), fruto dos trabalhos realizados entre 06 e 08 de setembro de 2000, em 

Nova York, onde 147 chefes de Estado e de Governo estiveram reunidos e participaram do que 

pode ser considerada a maior reunião do mundo deste gênero
15

.   

  Este documento possui representatividade, tendo em vista o número de países 

envolvidos, os dirigentes mundiais participantes e a força simbólica do Milênio, conforme 

apontou o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan, no prefácio da 

Resolução.  

  Interessante observar a preocupação da ONU com os problemas reais da 

população mundial, o que resultou na definição de alvos concretos como, no que interessa a 

este estudo, nesta primeira fase, a inversão da tendência de propagação do HIV/SIDA, o 

fornecimento de medicamentos e o alcance dos objetivos relacionados ao desenvolvimento 

mundial
16

.  

  Já no âmbito da Resolução
17

, no capítulo III, item 19, subitens 4 e 5, 

constatamos com relação ao primeiro item (propagação do HIV/SIDA), pois estes dispõem de 

forma específica:  

Até então ter detido e começado a inverter a tendência actual do VIH/SIDA, do 

flagelo do paludismo e de outras doenças graves que afligem a humanidade. 

Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao VIH/SIDA. 

 

  No mesmo capítulo, no item subsequente, número 20, os subitens 1 e 3 prevêem: 

                                                 
13 Tradução livre. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity. (World Health Organization. Disponível em: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47. Acesso em: 01 set. 2014).  
14  FERRAZ, Octavio Luiz Motta. Harming the poor through social rights litigation: lessons from Brazil. Texas Law Review, 

v.89, nº7, p.1.643-1.668, june 2011, p.1.651; WANG, Daniel Wei Liang. Courts as healthcare policy-makers: the problem, the 

responses to the problem and problems in the responses. Direito GV Publicações. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br. Acesso em: 04 jan, p.55.   
15 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Prefácio da Resolução A/RES/55/2, de 8 set. 2000.  

Disponível em: http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 12 dez. 2014.  
16 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Prefácio da Resolução A/RES/55/2, de 8 set. 2000.  

Disponível em: http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 12 dez. 2014.  
17 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Resolução A/RES/55/2, de 08 set.2000.  Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em:12 dez. 2014. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47
http://bibliotecadigital.fgv.br/


19 

 

                                                                                                                                                                          

Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher como meios eficazes de 

combater a pobreza, a fome e as doenças e de promover um desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável. 

Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade dos medicamentos 

essenciais e a pô-los ao alcance de todas as pessoas dos países em desenvolvimento 

que deles necessitem. 

 

  Verificamos que havia uma preocupação com a política de tratamento do vírus 

HIV e com o combate às doenças e a disponibilidade de medicamentos essenciais, o que vem 

ao encontro do que dispusemos anteriormente.  

  Contudo, essa interpretação pode vir a comprometer o sistema de saúde pública, 

pois as campanhas de prevenção para evitar o acometimento de doenças também são parte 

integrante desta política, nos termos do art.196 da Constituição Federal e não somente a 

distribuição de medicamento.  

  Antes de apresentarmos algumas possibilidades de interpretação, em item 

específico, faremos uma análise histórica no campo internacional, constitucional nacional e, em 

um segundo momento, na esfera infraconstitucional para uma melhor compreensão do tema. 

  Cabe lembrar que o direito à saúde encontra-se inserido entre os direitos sociais, 

os quais até o início do século XX não tinham previsão constitucional nos ordenamentos 

jurídicos, assim como os outros direitos dessa mesma natureza, como a educação, a moradia e a 

alimentação, para citar alguns, os quais são interdependentes.  
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3  DELINEAMENTO HISTÓRICO DOS DIREITOS SOCIAIS E DO DIREITO À 

SAÚDE 

 

3.1  A Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar 

 

  A primeira constituição a tratar sobre os direitos sociais foi a Mexicana de 

1917
18

, já no início do século XX. Em sua redação original, logo em seu art.1º estabelece que 

“todo indivíduo gozará das garantias que outorga esta Constituição, as quais não poderão ser 

restringidas nem suspensas, salvo nos casos e nas condições que ela mesma estabeleça”.
19

  

                          Na sua primeira parte, ou seja, no Título Primeiro, Capítulo I, trata dos direitos 

fundamentais, como a proibição da escravidão, o ensino livre, a liberdade profissional, as 

garantias processuais, entre outros, e faz menção ao trabalho livre, com justa retribuição e 

consentimento.  

                          Posteriormente, no Título Sexto, em seu Capítulo IV, trata somente do trabalho 

e da previsão social com maior riqueza de detalhes, principalmente no tocante ao primeiro 

direito (por exemplo, jornada de oito horas de trabalho, salário mínimo, limitação do trabalho 

feminino e infantil e direito à greve). No que interessa ao nosso estudo, constatamos que o 

inciso XXIX do art.123 prevê:  

 

XXIX – São considerados de utilidade social: o estabelecimento de caixas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cessação involuntária do trabalho, de acidentes e 

outros fins análogos, pelos quais, tanto o Governo Federal, como o de cada Estado, 

deverá fomentar a organização de Instituições desta índole, para infundir e 

recomendar a previdência popular.
20

  

 

  A referida norma assemelha-se ao que hoje denominamos Previdência Social. 

Resta claro que não havia menção expressa ao direito à saúde, inclusive porque à época o 

                                                 
18 México (1917). Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Reforma de 05 fev.1857. Disponível em: 

http://www.diputados.gob.mx.  Acesso em: 02 dez. 2014.  
19 Tradução livre. Art.1º – Em los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantias que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino em los casos y com las condiciones que ella mismo 

establece. (México 1917 – Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Reforma de 05 fev.1857. Disponível em: 

http://www.diputados.gob.mx. Acesso em: 02 dez. 2014).  
20 Tradução livre. XXIX. – Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajás de Seguros Populares, de invalidez, de 

vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros com fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como 

el de cada Estado, deberá fomentar la organización de Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular. 

(México 1917 – Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Reforma de 05 fev.1857. Disponível em: 

http://www.diputados.gob.mx. Acesso em: 02 dez. 2014).   

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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contexto histórico era outro e as preocupações da sociedade eram acima de tudo assegurar as 

condições mínimas para o desenvolvimento do trabalho humano.  

                         Contudo, não podemos negar que no seu âmbito encontra-se uma preocupação 

com a saúde, haja vista que a sua cessação e/ou diminuição repercute no trabalho do cidadão de 

forma a dar início ao gozo de benefícios na esfera social, conforme descrevemos. Além disso,  

 

O que importa, na verdade, é o fato de que a Constituição mexicana, em reação ao 

sistema capitalista, foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou 

seja, a proibição de equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da 

procura no mercado. Ela firmou o princípio da igualdade substancial de posição 

jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de trabalho, criou a 

responsabilidade dos empregadores por acidentes do trabalho e lançou, de modo geral, 

as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito. Deslegitimou, com 

isso, as práticas de exploração mercantil do trabalho, e portanto da pessoa humana, 

cuja justificativa se procurava fazer, abusivamente, sob a invocação da liberdade de 

contratar.
21

 

 

  Apesar de não ter sido a primeira constituição em ordem cronológica, o grande 

marco com relação aos direitos sociais foi a Constituição alemã de 1919, notoriamente 

conhecida como a Constituição de Weimar
22

, promulgada em 11 de agosto do mesmo ano.  

            O documento influenciou inúmeras Constituições posteriores, entre elas, a 

Constituição brasileira de 1934.  

  Segundo André Ramos Tavares, “a análise histórica demonstra que após a 

Primeira Guerra Mundial, o Direito deixa de ser formalista e individualista, para ocupar-se da 

justiça e do social. É nesse contexto que surgiu a Constituição alemã de 1919.”
23

 

Verificamos o início de uma nova ordem constitucional na qual o Estado passa a 

ter uma preocupação social e a intervir, pelo fim do modelo clássico liberal, pois “[...] a 

igualdade a que se arrima o liberalismo é apenas formal, na realidade, sob seu manto de 

abstração, um mundo de desigualdades de fato – econômicas, sociais, políticas e pessoais 

[...]”.
24

 Sobre o tema, Paulo Bonavides acrescenta: “Nesse momento, em que se busca superar a 

contradição entre a igualdade política e a desigualdade social, ocorre, sob distintos regimes 

                                                 
21 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.193.  
22 Alemanha (1919). Constituição de Weimar. Disponível em: http://www.zum.de/psm/weimar/weimar. Acesso em: 02 dez. 

2014.  
23 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3.ed. São Paulo: Método, 2011, p.91. 
24 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.61.  
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políticos, importante transformação, bem que ainda de caráter superestrutural. Nasce, aí, a 

noção contemporânea do Estado Social.”
25

  

                        A Constituição de Weimar divide-se em duas partes: a primeira trata da 

organização do Estado, e a segunda, dos direitos fundamentais individuais e sociais.  

  Com relação aos direitos fundamentais, o diploma começa reconhecendo os 

direitos individuais, como a igualdade perante a lei, a liberdade de locomoção, o direito de 

minorias a preservarem sua língua original, a legalidade, a inviolabilidade de domicílio, a 

liberdade de expressão e as garantias processuais.  

                        Já na parte dos direitos sociais, reconhece a proteção à família e à maternidade, a 

liberdade de reunião, o acesso gratuito à educação e sua obrigatoriedade por um período 

mínimo de oito anos.  

  Interessante observar que no art.151, dispunha: “a economia deve ser organizada 

baseada nos princípios da justiça, com o objetivo de proporcionar uma vida digna para 

todos.”
26

, o que, convenhamos, já demonstra a mudança de postura do Estado com relação aos 

seus cidadãos e coloca em evidência o ser humano dentro da sociedade, como ente coletivo, por 

meio da sua dignidade. Já o art.161 previa: 

 

Art.161. Para manter a saúde e a habilidade para trabalhar, para proteger a 

maternidade e para prevenir as conseqüências econômicas da idade, da fraqueza e para 

proteger contra as vicissitudes da vida a Comunidade estabelece um sistema 

compreensivo de seguros, baseado na contribuição do segurado
27

.  

 

    Desta forma, a saúde é inserida no plano constitucional pela primeira vez, não 

como um direito à saúde, mas como um bem a ser preservado e protegido pelo Estado.  

  Muito ainda poderia ser dito sobre a referida Constituição, mas em breve síntese, 

destacamos sua importância pelas palavras de Fábio Konder Comparato:  

  

 

                                                 
25 BONAVIDES, Paulo Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.185.  
26 Tradução livre. Article 151. The economy has to be organizes based on the principles of justice, with the goal of achieving 

life in dignity for everyone. (Constituição de Weimar.  Disponível em:  http://www.zum.de/psm/weimar/weimar.  Acesso em: 

02 dez. 2014). 
27 Tradução livre. Art.161. In order to maintain health and the ability to wotk, in order to protect motherhood and to prevent 

economic consequences of age, weakness and to protect against the vicissitudes of life the Reich establishes a comprehensive 

system of insurances, based on the critical contrivution of the insured. (Constituição de Weimar. Disponível em: 

http://www.zum.de/psm/weimar/weimar. Acesso em: 02 dez. 2014). 

http://www.zum.de/psm/weimar/weimar
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Apesar das fraquezas e ambigüidades assinaladas, e malgrado a sua breve vigência, a 

Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a evolução das instituições 

políticas em todo o Ocidente. O Estado da democracia social, cujas linhas-mestras já 

haviam sido traçadas pela Constituição mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 

1919 uma estrutura mais elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o 

trágico interregno nazi-fascista e a Segunda Guerra Mundial. A democracia social 

representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor defesa da dignidade 

humana, ao complementar os direitos civis e políticos – que o sistema comunista 

negava – com os direitos econômicos e sociais, ignorados pelo liberal-capitalismo. De 

certa forma, os dois grandes Pactos internacionais de direitos humanos, votados pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966, foram o desfecho do processo de 

institucionalização da democracia social, iniciado por aquelas duas Constituições no 

início do século.
28

 

     

3.2  As Constituições brasileiras 

 

  O art.6º da Constituição Federal estabelece desde a sua redação original (Título 

II, dos direitos fundamentais e as garantias fundamentais) o direito à saúde como um direito 

social.
29

  

  Já o Título VIII, da ordem social, em sua seção II, aborda de forma mais 

detalhada a saúde a partir do art.196:  

 

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. 
30

 

 

  A denominada Carta Cidadã foi a primeira a estabelecer este direito de forma 

expressa, inclusive como um dever do Estado e de acesso universal. A Constituição do Brasil 

(1824), ainda no período do Império, não dispunha sobre o direito à saúde
31

. Tampouco há 

previsão deste direito social na Constituição da República (1891)
32

. 

                                                 
28 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.204-205.  
29 BRASIL (1998). Planalto. Constituição Federal. Art.196. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 

ago.2014.  
30 BRASIL (1998). Planalto. Constituição Federal. Art.196. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 

ago.2014.  
31 BRASIL (1824). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 2014. 

Revogada. 
32 BRASIL (1891). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 2014. 

Revogada. 
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  Influenciada pela Constituição de Weimar, a Constituição de 1934 foi a primeira 

constituição a ter um título “Da Ordem Econômica e Social”
33

. Observamos ainda que o seu 

art.115 é similar ao disposto no art.151 da Constituição Alemã de 1919:  

 

A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as 

necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. 

Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica.  

Parágrafo único – Os Poderes Públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida 

nas várias regiões do País.
34

  

   

  Ambos os dispositivos tratam da dignidade humana e da sua interdependência 

com a economia e, por consequência, com o desenvolvimento.  

  No tocante ao objeto desta pesquisa, a Carta Constitucional de 1934 (em seu 

art.10, II) estabelecia ser competência concorrente da União e dos Estados cuidar da saúde e da 

assistência pública dentro da organização federal do Estado
35

.  

  A Constituição de 1937, fruto do golpe de Estado e imposta de forma autoritária 

dispunha que competia à União legislar de forma privativa sobre normas fundamentais da 

defesa e proteção da saúde, especialmente da criança (art.16, XXVII)
36

.  

  A Constituição de 1946 possuía um dispositivo similar (arts.5º, XV, “b”
37

).  

  A Carta Constitucional de 1967, “no caput do art.157 deixou claro a 

Constituição que a ordem econômica tinha por finalidade realizar a justiça social. Dentre os 

seus princípios expressos, há de consignar a “harmonia e a solidariedade entre os fatores de 

produção” e o “desenvolvimento econômico”.
38

 

  Tanto na Constituição de 1967 (art.8º, XIV
39

), quanto na Emenda Constitucional 

nº1/69 (art.8º, XIV
40

), a terminologia se altera para planos nacionais de saúde, o que denota 

uma preocupação coletiva com o tema.  

                                                 
33 BRASIL (1934). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 abr. 2015. 

Revogada. 
34 BRASIL (1934). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 abr. 2015. 

Revogada.  
35 BRASIL (1934). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 2014. 

Revogada. 
36 BRASIL (1937). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 2014. 

Revogada.  
37 BRASIL (1946). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 2014. 

Revogada.  
38 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3.ed. São Paulo: Método, 2011, p.116.  
39 BRASIL (1967). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 18 ago. 2014. 

Revogada.  
40 BRASIL (EC nº1/1969). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br.Acesso em: 18 ago. 

2014. Revogada. 
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  Esta última inclusive reestabeleceu a competência da União para legislar sobre 

normas gerais de defesa e proteção da saúde nesse mesmo artigo (art.8º, XVII, “c”)
41

.  

  Esta pequena regressão foi necessária para demonstrar que o direito à saúde 

apesar de não positivado nas Constituições brasileiras anteriores sempre foi um fator de 

preocupação do legislador constitucional e, consequentemente, da sociedade. 

 

3.3  Legislação infraconstitucional do Brasil 

 

  Ao longo do século XIX, algumas políticas foram realizadas no intuito de 

melhorar a saúde da população, haja vista que a moradia, a alimentação, o trabalho, a educação, 

entre outros direitos sociais estão relacionados com a manutenção da saúde. Citaremos duas 

delas.  

  Começamos pela preocupação com a moradia, a qual reflete diretamente na 

saúde do cidadão, seja coletiva ou individual, pois o entorno da habitação e essa em si a 

influenciam.  

  A urbanização das cidades brasileiras no século XIX não foi acompanhada, 

como até hoje não o é, da disponibilidade de oferta de moradia. Desta forma, cada vez mais 

trabalhadores residiam em situações precárias, como em cortiços e favelas que não ofereciam o 

acesso aos serviços públicos, como saneamento, água, serviços de saúde ou educação. As 

condições eram, como ainda o são na atualidade, insalubres; a falta de infraestrutura urbana 

básica nas favelas e áreas afins refletem na saúde da população. Rafael Soares Gonçalves traz 

informações a ilustrar o problema então vivenciado:  

    

A cidade do Rio de Janeiro vinha sofrendo profundas modificações a partir da 

segunda metade do século XIX, mormente após a Guerra do Paraguai (1865-1870). 

[...] Em 1890, a população dos cortiços já era de aproximadamente 100.000 habitantes 

(LOBO, 1989:28). As condições de vida nestes locais eram frequentemente 

deploráveis e rapidamente estes foram alçados em inimigo principal da higiene 

pública e a causa dos diferentes focos de epidemias que castigavam a cidade. Estas 

epidemias eram extremamente prejudiciais para a economia, visto que atingiam 

diretamente a força de trabalho e geravam uma péssima reputação internacional à 

cidade, o que prejudicava as atividades comerciais do maior porto do país na época. 

                                                 
41 BRASIL (EC nº1/1969). Planalto. Constituições anteriores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:18 ago. 

2014. Revogada. 
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Neste sentido, era necessário atacar diretamente o problema, destruindo as habitações 

anti-higiênicas que contaminavam a cidade. 
42

 

 

  Assim, surgiu o primeiro Decreto
43

 a autorizar o desmoronamento dos morros do 

Castello e de Santo Antônio, na cidade do Rio de Janeiro, em 1853, por meio de 

desapropriação, com base na salubridade pública da então capital e no grave incômodo causado 

aos habitantes dos terrenos contíguos. Desta forma, a questão da moradia estava diretamente 

inter-relacionada com a saúde pública.  

                        O segundo exemplo refere-se ao que pode ser considerada a primeira política 

pública de saúde, à assistência farmacêutica: a campanha de vacinação contra a varíola (vacina 

antivariólica) de 1846
44

, a qual foi específica e pontual. 

  Já no início do século XX, apontamos a criação do Comissariado de 

Alimentação Pública, por meio do Decreto nº13.069, de 12 de junho de 1918
45

, cujo objetivo 

era controlar o estoque de gêneros alimentícios, seu custo, sua destinação, locais de venda e 

tomar medidas atinentes ao justo equilíbrio entre as necessidades da exportação e as do 

consumo interno do país, como decorrência do esforço e do desequilíbrio causados pela 

Primeira Guerra Mundial, que ensejava carência e, por estar difícil a subsistência de todos, 

especialmente do operariado. Aqui também verificamos que a saúde interliga-se com outro 

direito, qual seja, a alimentação.    

  Em 1954, por meio da Lei nº2.312/54, o direito à saúde passa a ter previsão 

legal. A lei estabeleceu o dever do Estado e da família em defender e proteger a saúde do 

indivíduo, inclusive no tocante ao fornecimento de medicamentos, ao prever que competia ao 

órgão federal traçar e executar um plano de assistência medicamentosa (art.3º, “d”
46

). 

                       Esta norma foi regulamentada pelo Decreto nº49.974-A/1961, denominado 

Código Nacional de Saúde
47

. Entretanto, não encontramos neste diploma legal uma menção  

                                                 
42 GONÇALVES, Rafael Soares. A política, o direito e as favelas do Rio de Janeiro: um breve olhar histórico. URBANA – 

Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a cidade. Campinas, v.1, n.1, 2006. Disponível em: 

http://www.ifch.unicamp.br. Acesso em: 05 mar.2015, p.3-4. 
43 BRASIL (1853). Senado. Decreto nº1.187 de 4 de junho de 1853. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao. 

Acesso em: 23 mar. 2015.  
44 Esta campanha obrigou todas as pessoas residentes no então Império a vacinar-se contra a varíola independentemente da 

idade, sexo, estado e condição (art.29, Decreto nº464/1846). (BRASIL (1846). Câmara dos Deputados. Decreto nº464, de 17 de 

novembro de 846. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/. Acesso em: 06 set.2014. Revogada). 
45 BRASIL (1918). Câmara dos Deputados. Decreto nº13.069, de 12 de junho de 1918. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br. Acesso em: 06 abr.2015. Revogado.  
46 BRASIL (1954). Senado. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao. Acesso em: 06 set. 2014. Revogada.  
47 BRASIL (1961). Câmara dos Deputados. Decreto nº49.974-A/1961. Disponível em: http://www2.camara.leg.br. Acesso em: 

19 nov. 2014. Revogado. 
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específica ao plano de assistência medicamentosa citado. Pelo contrário, apesar da sua 

extensão, as políticas de saúde previstas eram condizentes com as preocupações e problemas 

vivenciados pela população, como notificação de doenças compulsórias, doenças 

transmissíveis, saneamento, higiene de alimentação, fiscalização da medicina, saúde mental, 

maternidade e outros assuntos afins.   

  Em 1975, houve a edição da Lei nº6.229/75, a qual dispôs sobre a organização 

do Sistema Nacional de Saúde
48

.  

                        De acordo com este sistema cabia ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social elaborar e coordenar a prestação de serviços de saúde às pessoas (art.1º, II, “a” e “b”), a 

atribuição para experimentar novos métodos terapêuticos e novas modalidades de prestação de 

assistência, avaliando a melhor adequação às necessidades do País (mesmo dispositivo, alínea 

“e”) e promovendo medidas adequadas à redução do custo dos medicamentos de maior eficácia 

e de comprovada necessidade para a proteção da saúde e combate às doenças, inclusive 

subvencionando sua aquisição, ou distribuindo-os gratuitamente às classes mais pobres da 

população (Lei nº6.229/75 art.1º, II, “g”).   

  Interessante observar que a Lei faz menção a um termo técnico (eficácia do 

medicamento, ou seja, seu funcionamento em condições ideais) e trata da sua aquisição e 

distribuição ao hipossuficiente, o que nos leva a concluir sobre a existência de uma política de 

fornecimento de medicamento atrelada ao conceito de saúde.  

  Esta lei foi revogada pela Lei nº8.080/90
49

, após a promulgação da Constituição 

de 1988, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, além de outras providências.  

  Já em seu art.2º, estabelece que “a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” E para 

que não haja dúvidas, seu §1º prevê:  

 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações 

e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

    

                                                 
48 BRASIL. (1975) Planalto. Lei nº6.229/75. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 19 nov.2014. Revogada.  
49 BRASIL (1990). Planalto. Lei nº8.080/90. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 02 dez. 2014.  

http://www.planalto.gov.br/


28 

 

                                                                                                                                                                          

  Este diploma legal dispõe sobre as regras do Sistema Único de Saúde (SUS); 

suas diretrizes e princípios; sua organização entre os três entes federativos (União, Estados e 

Municípios); suas atribuições; especifica outros subsistemas, como a atenção à saúde indígena, 

atendimento e internação domiciliar, acompanhamento durante o parto e pós-parto imediato; 

assistência terapêutica e incorporação da tecnologia em saúde; serviço privado e complementar 

de saúde; seu financiamento, gestão e orçamento.   

  Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº7.508/2011, cujo conteúdo dispõe 

sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa.
50

  

  No tocante à saúde, após a apresentação preliminar de alguns conceitos que 

serão utilizados na norma, o Decreto nº7.508/2011 trata da organização do SUS com um 

detalhamento maior que não cabe à Lei nº8.080/90 prever. No seu art.20 estabelece que “a 

integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, 

mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas 

Comissões Intergestores”
51

.  

                             Continuando a sua leitura, verificamos que há outras regras sobre a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), das Comissões Intergestores (CIT) e do 

Contrato Organizativo da ação pública da saúde, mas não há uma definição de saúde, ou de 

direito à saúde. Apenas o dispositivo transcrito, que nos moldes do art.196 da Constituição 

Federal, assegura a integralidade da assistência à saúde.  

  Entretanto, apesar de não previsto o direito à saúde de forma expressa na norma 

hierarquicamente mais alta do ordenamento antes da Constituição de 1988, por meio de 

tratados internacionais, o país já se encontrava obrigado a assegurá-lo antes mesmo da 

legislação infraconstitucional mencionada.   

 

3.4  Panorama sobre os direitos humanos 

  

Para fins deste trabalho adotaremos a distinção entre direitos fundamentais e 

direitos humanos apresentada por Willis Santiago Guerra Filho:  

 

                                                 
50 BRASIL (2011). Planalto. Decreto nº7.508/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em:12 dez. 2014.  
51 BRASIL (2011). Planalto. Decreto nº7.508/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 12 dez. 2014  
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[...] Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente os 

direitos fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestações positivas do 

Direito, com aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados 

direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, “direitos morais”, situados em uma 

dimensão supra-positiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as normas 

jurídicas – especialmente aquelas de Direito interno.
52

  

 

  De uma forma simplificada, podemos dizer que estes direitos fundamentais são 

aqueles previstos no ordenamento jurídico como tais, ou seja, em regra, são os direitos 

humanos reconhecidos pelo Estado por meio de suas normas e passíveis de serem gozados em 

face deste. Já os direitos humanos independem de declarações positivadas. 

 

3.4.1  Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 

  O Brasil foi membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU)
53

 ao 

participar da Conferência de São Francisco, assinar e ratificar a Carta.  

  Posteriormente, a ONU a fim de alavancar a melhora e a especialização de sua 

atuação para promover e proteger a saúde em âmbito mundial constituiu a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), pela Carta de 22 de julho de 1946
54

, a qual entrou em vigor em 7 de 

abril de 1948
55

. Em sua constituição, no texto original, não há previsão do direito à saúde, mas 

um direito aos tratamentos por meio de um nível de vida decente e uma condição sanitária 

correspondente. Neste aspecto, em seus primórdios, a Constituição da OMS não se afastava 

muito da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH)
56

, que resguarda: 

 

1. o direito à vida (art.III), o que poderíamos, por consequência, incluir o direito à saúde em sua 

abrangência; 

2.  o direito de acesso ao serviço público do seu país (art.XXI, item 2), cujo serviço à saúde 

poderia estar inserido a depender do sistema de saúde adotado por cada Estado-membro;  

3. os direitos econômicos, sociais e culturais como indispensáveis à dignidade e ao livre 

desenvolvimento da personalidade, o que abrangeria o direito à saúde, e serão assegurados pela 

                                                 
52 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 5.ed. São Paulo: SRS, 2007, p.40.  
53 Organização das Nações Unidas. Por meio da Conferência de São Francisco de 1945. Disponível em: http://www.onu.org.br. 

Acesso em:12 jun.2014. 
54 Tradução livre. Done in the city of New York this twenty-second day of July 1946. World Health Organization. Constitution. 

Disponível em: http://apps.who.int. Acesso em: 01 set.2014.  
55 Organização das Nações Unidas. Disponível em: http://www.onu.org.br. Acesso em: 01 set. 2014.  
56 Nações Unidas no Brasil. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: http://www.dudh.org.br/. Acesso em: 

30 dez. 2014.  
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realização de esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 

recursos de cada Estado (art.XXII);  

4. o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis 

(art.XXV, item 1, primeira parte).  

                           

A Constituição da OMS prevê, de forma mais compacta, que cabe a esta 

organização a cooperação internacional, inclusive por meio de assistência aos governos, para 

reforçar o serviço de saúde; promover em cooperação com outras agências especializadas 

quando necessário o aperfeiçoamento da nutrição, habitação, diversão, condições econômicas 

ou de trabalho e outros aspectos de higiene ambiental (art.2, itens “b”, “c” e “i”
57

).  

             A carta da OMS prevê já em seu preâmbulo o que se entendia como saúde para a 

época: a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade
58

. 

  Contudo, deveríamos nos demandar se não seria utópico o completo bem-estar. 

Do ponto de vista biológico, isso seria possível? Aqui abre-se um leque infinito e subjetivo de 

respostas. Poderíamos, ainda, estar a trabalhar com um conceito filosófico. Não há como 

assegurar ou garantir algo que não é passível de ser dado ou de ser garantido.  

  Entre suas diretrizes, ainda no preâmbulo, consta que o gozo do mais alto padrão 

de saúde é direito fundamental de cada ser humano sem distinção de raça, de religião, da crença 

política, da econômica ou da condição social
59

. Desta forma, constatamos seu caráter de 

universalidade, ou seja, de acesso pelo maior número de pessoas independentemente de sua 

situação ou crença pessoal.   

                                                 
57 Tradução livre. In order to achieve its objective, the functions of the Organization shall be: […]; (b) to establish and maintain 

effective collaboration with the United Nations, specialized agencies, governmental health administrations, professional groups 

and such other organizations as may be deemed appropriate; (c) to assist Governments, upon request, in strengthering health 

health services; […] (I) to promote, in co-operation with other specialized agencies where necessary, the improvement of 

nutrition, housing, sanitation, recreation, economic or working conditions and other aspects of environmental hygiene; […]. 

(World Health Organization. Constitution. Disponível em: http://apps.who.int. Acesso em: 30 dez. 2014). 
58 Tradução livre. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity. (World Health Organization. Disponível em:  http://apps.who.int. Acesso em: 01 set. 2014).  
59 Tradução livre. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human 

being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. (World Health Organization. 

Disponível em:  http://apps.who.int. Acesso em: 01 set. 2014).   
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  Dispõe ainda este que o Estado possui responsabilidade pela saúde de sua 

população a qual deve ser executada pela previsão de fornecimento de medidas sociais e de 

saúde adequadas
60

.   

  Para reforçar a sua atuação, nos moldes do seu preâmbulo, o art.1º da Carta 

estabelece: “O objetivo da Organização Mundial da Saúde (doravante denominada a 

Organização) deve ser o atendimento para todas as pessoas do mais alto nível possível de 

saúde”
61

. 

  O Decreto nº26.042, de 17 de dezembro de 1948, promulgou os atos firmados 

em Nova York, em 22 de julho de 1946, quando da realização da Conferência Internacional de 

Saúde
62

, onde houve a Constituição da OMS.  

  Portanto, a partir do Decreto, o governo brasileiro já possuía a responsabilidade, 

inclusive internacional, de implementação de acesso à saúde. Esta deveria ser universal e de 

mais alto nível possível, de acordo com o compromisso assumido.    

  Por que somente neste contexto histórico houve a possibilidade de previsão do 

direito à saúde como direitos humanos? Verificaremos, por meio de uma breve análise histórica 

das declarações sobre direitos humanos, no item subsequente.  

 

3.4.2  Declarações de direitos humanos e saúde: características 

   

Não obstante ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa 

considerada a primeira declaração dos direitos foi inspirada na Declaração de Direitos do Bom 

Povo de Virgínia, de 16 de junho de 1776. Para contextualizá-la, utilizamos as palavras de 

André Ramos Tavares, o qual ensina:  

 

Logo após a Declaração de Independência dos EUA, em 1776, e da conclamação do 

Congresso reunido em Filadélfia para que os Estados-membros adotassem constituições 

próprias, o Estado da Virgínia foi o primeiro a adotar uma nova Constituição, por obra da 

Convenção de Williamsburgh, documento que apresentava uma declaração solene de 

                                                 
60 Tradução livre. Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be fulfilled only by the provision 

of adequate health and social measures. (World Health Organization. Disponível em:  http://apps.who.int. Acesso em: 01 set. 

2014). 
61 Tradução livre. The objective of the World Health Organization (hereinafter called the Organization) shall be the attainment 

by all peoples of the highest possible level of health. (World Health Organization. Disponível em:  http://apps.who.int. Acesso 

em: 01 set. 2014) 
62 BRASIL (1948). Câmara dos Deputados. Decreto nº26.042, de 17 de dezembro de 1948. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br. Acesso em: 01 set. 2014. 

http://apps.who.int/
http://apps.who.int/
http://www2.camara.leg.br/
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Direitos (Bill of Rights), adotada pela mesma Convenção em 12 de junho de 1776, com 

forte influência de James Madison
63

.  

 

                        O momento histórico era distinto entre os dois países. Nos Estados Unidos 

buscava-se firmar sua independência em face da antiga metrópole, o reconhecimento como país 

e o estabelecimento do seu regime político, além do que trata-se de declaração de direitos 

individuais. Já na França, “a consciência de que a Revolução Francesa inaugurava um mundo 

novo tomou conta dos espíritos desde as primeiras jornadas revolucionárias”
64

,  pelas quais se 

buscava a ideia de liberdade para outros povos também.  

                        Entretanto, não podemos deixar de reconhecer sua importância, pois logo em 

seu artigo primeiro, estabelece:  

 

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm 

certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem 

por qualquer acordo privar ou despojar seu pósteros e que são: o gozo da vida e da 

liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter 

felicidade e segurança. 
65

  

 

  Conforme pontua Fábio Konder Comparato:  

 

A proclamação de abertura, asseverando que todos os seres humanos são, pela própria 

natureza, igualmente livres e independentes, dá o tom de todas as grandes declarações 

de direitos do futuro, como a francesa de 1789 e a Declaração Universal de 1948, 

aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
66

 

 

  A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789
67

 almejava 

a proteção individual do cidadão em face dos abusos cometidos pelo Absolutismo.  

                       Ela possui como um dos pontos mais fortes o aspecto universalizante, pois não 

era somente destinada ao povo francês, o que denota seu caráter nacional, mas também 

endereçada aos homens, daí sua característica universal, pois independe da nacionalidade. 

Nesse sentido:  

 

                                                 
63 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.488-489. 
64 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.142. 
65 Virgínia (1776). Declaração de direitos do bom povo de Virgínia. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br. 

Acesso em: 23 mar. 2015.  
66 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.127.  
67 França (1789). Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em:16 set. 2014.  

http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/
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Houve, assim, pela vez primeira na história dos povos, a universalização do princípio 

político. Não foram unicamente quebrantadas as instituições feudais e as hierarquias 

que sacralizavam a tradição e o passado, senão que se construiu ou se intentou 

construir, sobre esferas ideais, para um aporfiar de libertação, menos a polis deste ou 

daquele povo, mas a de todo o gênero humano; polis cujos alicerces, posto que ainda 

abstratos, não foram outros senão a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
68

  

 

  Além disso, conforme explica Paulo Bonavides,  

 

[...] Nós vivemos e viveremos sempre da Revolução Francesa, do verbo de seus 

tribunos, do pensamento de seus filósofos, cujas teses, princípios, idéias e valores 

jamais pereceram e constantemente se renovam, porquanto conjugam, inarredáveis, 

duas legitimidades, duas vontades soberanas: a do Povo e a da Nação. 

Aquela Revolução prossegue, assim, até chegar aos nossos dias, com o Estado social 

cristalizado nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Uma vez 

universalizados e concretizados, hão de compor a suma política de todos os processos 

de libertação do Homem.  

Os escritores políticos do século XVIII, quando tiveram a intuição do Estado social e 

proclamaram a legitimidade do poder democrático, estavam já, sem saber, formulando 

e decretando, com dois séculos de antecedência, as bases da futura Sociedade aberta 

do Terceiro Milênio.
69

  

  

  Durante o século XIX tampouco encontramos um documento similar referente 

aos direitos humanos e mais especificamente sobre o direito à saúde.  

  Somente após a Segunda Guerra Mundial o direito à saúde passou a integrar os 

direitos humanos, conforme verificamos no art.25, item 1, primeira parte da DUDH
70

; de 

acordo, ainda, com o segundo princípio previsto no preâmbulo da Constituição da OMS
71

 e o 

art.12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)
72

, em 

decorrência do desenvolvimento do conhecimento científico e do desenvolvimento econômico.  

                                                 
68 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.30.  
69 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.36.  
70 Nações Unidas no Brasil. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art.25, item 1, primeira parte. Todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, [...]. Disponível em: http://www.dudh.org.br/ Acesso em: 30 

dez. 2014. (grifos nossos).  
71 O gozo do melhor estado de saúde constitui um dos direitos fundamentais de todos os seres humanos, independentemente de 

sua raça, da sua religião, de suas opiniões políticas, sua condição econômica e social. Tradução livre. The enjoyment of the 

highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social condition. (World Health Organization. Constitution. Disponível em: http://apps.who.int. 

Acesso em: 30 dez.2014). 
72 BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº591/1992. Art.12. item 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Item 2. As medidas que os Estados Partes do 

presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam 

necessárias para assegurar: a) A diminuição da mortinalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento das 

crianças; b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) A prevenção e o tratamento das 

doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; d) A criação de condições que 

assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. (Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

Acesso em: 30 dez 2014).  

http://www.dudh.org.br/
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  Na realidade o primeiro documento supracitado, DUDH, não conclamou o 

direito à saúde diretamente, mas a garantia do direito a uma vida decente com um padrão capaz 

de assegurar saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços 

sociais indispensáveis. (art.25). 

  O direito à vida é a raiz do direito à saúde, pois é consubstancial àquela. Além 

disso, sem saúde o ser humano não realiza todo o seu potencial.  

  A concepção contemporânea dos direitos humanos foi apresentada pela 

Declaração Universal, de 1948, e reiterada pela Declaração e Programa de Ação de Viena, de 

1993, o que os internacionalizou.
73

  

  Esta internacionalização somente foi possível em decorrência da Segunda 

Guerra Mundial, como forma de resposta às atrocidades e aos horrores cometidos pelos regimes 

de extrema direita, principalmente o nazista.  

  Verificou-se que o Estado pode ser um grande violador dos direitos humanos, 

até mesmo com respaldo legal em seu próprio ordenamento, o que foi realizado pelo governo 

alemão, na era Hitler, quando desenvolveu-se uma lógica de destruição e descartabilidade de 

vidas humanas em massa. 

  A Segunda Guerra Mundial marcou a ruptura com os direitos humanos, motivo 

pelo qual o pós-guerra foi o cenário ideal para sua reconstrução, haja vista que estes direitos 

deveriam ser utilizados como paradigmas e referenciais éticos para a nova ordem internacional 

contemporânea.  

  Lembremos que os direitos humanos possuem caráter universal, aspecto este 

inquestionável, de acordo com o preâmbulo do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais
74

 e, posteriormente, ratificado pelo art.1º da Declaração e Programa de Ação 

de Viena
75

.   

                                                 
73 United Nations Human Rights (1993). Vienna Declaration and Programe of Action. Disponível em:  http://www.ohchr.org. 

Acesso em: 02 jan. 2015.  
74 BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº591/1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 06 abr. 2015.  
75 1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o compromisso solene de todos os Estados de promover o 

respeito universal e a observância e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, em 

conformidade com a Carta das Nações Unidas, outros instrumentos relacionados aos direitos humanos e o direito internacional. 

A natureza universal desses direitos e liberdades está fora de questão. Tradução livre. 1. The World Conference on Human 

Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance 

and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, 

other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond 

question. (United Nations Human Rights (1993). Vienna Declaration and Programe of Action. Disponível em:  

http://www.ohchr.org. Acesso em: 02 jan. 2015).  
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  A universalidade caracteriza-se pela extensão dos direitos humanos, ou seja, a 

condição de pessoa é requisito único para a titularidade de direitos, tendo em vista que o ser 

humano possui unicidade existencial e dignidade. Portanto, os direitos humanos são válidos em 

todos os tempos e lugares, independentemente de seu contexto. 

  O art.5º da Declaração (primeira parte), ainda aponta que além de universais os 

direitos humanos “são indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados”
76

.  

  A indivisibilidade diz respeito à interdependência, o caráter de 

complementaridade entre as dimensões
77

 dos direitos humanos. Citemos como exemplo o fato 

de a garantia dos direitos civis e políticos ser uma condição para a observância dos direitos 

sociais, econômicos e culturais. Assim, quando um é violado, os demais também o são.  

                         De nada adianta assegurarmos o direito ao voto, à manifestação e à expressão se 

não houver acesso à educação, ou se este último for deficitário e não habilitar o ser humano a 

analisar, refletir e chegar às suas próprias conclusões, fazer escolhas e manifestar-se.  

                          Nesse mesmo sentido, uma educação deficitária acarretará prejuízo ao mercado 

de trabalho e ao pleno desenvolvimento do indivíduo, o qual contará com uma mão de obra não 

qualificada dificultando a escolha do cidadão.  

                          Tampouco adianta o direito à liberdade se não é assegurada a segurança 

pública; o direito à vida se não há direito à saúde; o direito à saúde se a alimentação adequada, 

sua disponibilidade e acessibilidade para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção do 

ser humano não estiver garantida. Nesse sentido,  

 

O direito de estar ao abrigo da fome deve, consequentemente, ser interpretado como 

norma derradeira que protege o indivíduo contra a fome, definida como a absorção 

insuficiente ou inadequada de alimentos e a baixa resistência às doenças que levam à 

morte.
78

 

 

                                                 
76 5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. Tradução livre. 5. All 

human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. Disponível em:  http://www.ohchr.org. Acesso em: 

02 jan. 2015.  
77 Adotamos como fundamento para o uso do termo “dimensões” o conceito apresentado por Thiago Lopes Matsushita: “A 

preferência por utilizar a terminologia de dimensões dos direitos humanos ao invés de gerações se deve pelo fato de que a visão 

de gerações pressupõe um início e um fim enquanto as dimensões são elevadas a uma outra categoria, sem que, 

necessariamente, tenha terminado a anterior. Essa opção tem extrema relevância e pertinência para o estudo do tema aqui 

tratado, pois o direito é uma constante evolução e não pode se permitir acreditar ou sustentar o início e fim de um direito, mas 

sim a sua evolução e elevação a outra categoria, que seriam in casu as dimensões.” (MATSUSHITA, Thiago Lopes. A 

verificação do tridimensionalismo do direito econômico na regra matriz da ordem econômica. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia 

Silva; SIQUEIRA NETO, José Francisco (Coord.). 60 Desafios do Direito – Direito na Sociedade contemporânea. v.1. São 

Paulo: Atlas, 2013, p.21-29). 
78 GOLAY, Christophe. Direito à alimentação e acesso à justiça: exemplos em nível nacional, regional e internacional. Right to 

food studies. FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Roma, 2009, p.14.  
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  Desta forma, é possível visualizar os direitos humanos interrelacionados, razão 

pela qual o olhar sobre eles é integral e não parcial, não obstante a existência de dois pactos, 

um sobre os direitos civis e políticos
79

 e outro sobre os direitos econômicos, sociais e 

culturais
80

, ambos de 1966. Inclusive, no preâmbulo do primeiro consta que o “gozo das 

liberdades civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que 

se criem condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e políticos, assim como 

de seus direitos econômicos, sociais e culturais”
81

, bem como do segundo, apenas com a 

redação invertida na parte final
82

.                                     

  Esta distinção foi necessária tendo em vista o contexto histórico da época, pois 

havia uma profunda divisão ideológica do mundo – bloco socialista/comunista e o capitalista – 

em um cenário de Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. 

  Podemos afirmar que os dois pactos não são dicotômicos, mas sim 

complementares, nos quais a primazia da pessoa humana é o norte a ser perseguido.  

                       A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 dispõe neste sentido 

em seu art 6º: 

Art.6º 

§1. Todos os Estados devem cooperar, com vistas a promover, encorajar e fortalecer 

o respeito universal à observância de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.  

§2. Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e 

interdependentes; atenção igual e consideração urgente devem ser dadas à 

implementação, promoção e proteção dos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais.  

§3. Os Estados devem tomar providências para eliminar os obstáculos ao 

desenvolvimento resultantes da falha na observância dos direitos civis e políticos, 

assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais
83

. 

 

                                                 
79 BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº592/1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 jan. 2015.  
80 BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº591/1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 jan. 2015. 
81 BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº592/1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 jan. 2015.  
82 O ideal do ser humano livre, liberto do temor e da miséria não pode ser realizado a menos que se criem condições que 

permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos. 

BRASIL (1992). Planalto. Decreto nº591/1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 04 jan. 2015.  
83 Tradução livre. Article 6. 1. All States should co-operate with a view to promoting, encouraging and strengthening universal 

respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms for all without any distinction as to race, sex, 

language or religion. 2. All human rights and fundamental freedoms are indivisible and interdependent; equal attention and 

urgent consideration should be given to the implementation, promotion and protection of civil, political, economic, social and 

cultural rights. 3. States should take steps to eliminate obstacles to development resulting from failure to observe civil and 

political rights, as well as economic, social and cultural rights. (United Nations (1986). Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento. Disponível em: http://www.un.org. Acesso em: 02 jan. 2015).  
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  Os direitos humanos são a linguagem da dignidade e devem possibilitar ao 

titular a sua implementação, sob pena de perderem sua natureza.   

  Assim, a universalização destes direitos, com a formação de um sistema 

normativo internacional de proteção consiste no consenso internacional acerca dos seus 

parâmetros mínimos.  

  Para fortalecer o acima exposto, devemos superar a noção de que há uma classe 

de direitos (civis e políticos) com inteiro reconhecimento e respeito decorrentes do objetivo de 

limitar o autoritarismo estatal e uma outra classe (direitos sociais, econômicos e culturais) 

distinta, sem este reconhecimento, pois seriam consistentes em prestações do Estado, com o 

pressuposto da sua cooperação ativa.   

                    Isso não é científico, pois os direitos econômicos, sociais e culturais são tão 

autênticos, verdadeiros, acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável observância 

quanto os primeiros, ou seja, não são caridade, generosidade ou compaixão do Estado ou pelo 

Estado.  
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4  PROBLEMAS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E 

DESENVOLVIMENTO 

   

A enumeração destes direitos nas Constituições dos Estados por si só tampouco 

garante a sua implementação efetiva e, em muitos casos, tornam-se meros enunciados teóricos, 

sem reflexos na vida prática dos titulares, como se fossem promessas de incerto cumprimento.  

  A esse respeito, Boaventura de Sousa Santos pontua:  

 

A hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é hoje 

incontestável. No entanto, esta hegemonia convive com uma realidade perturbadora. 

A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É 

objeto de discursos de direitos humanos. Deve pois começar por perguntar-se se os 

direitos humanos servem eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos 

discriminados ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil. Por outras palavras, será a 

hegemonia de que goza hoje o discurso dos direitos humanos o resultado de uma 

vitória histórica ou, pelo contrário, de uma derrota histórica? [...] 
84

 (grifos nossos) 

 

  Esta exclusão decorre da exploração e da discriminação, além da pobreza 

extrema, a qual constitui a negação de todos os direitos. Interessante a constatação de Amartya 

Sen sobre o paradoxo atual existente nas sociedades:  

 

Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes, de um tipo que teria sido 

difícil até mesmo imaginar um ou dois séculos atrás. Também tem havido mudanças 

notáveis para além da esfera econômica. O século XX estabeleceu o regime 

democrático e participativo como o modelo preeminente de organização política. Os 

conceitos de direitos humanos e liberdade política hoje são parte da retórica 

prevalecente. As pessoas vivem em média muito mais tempo do que no passado. Além 

disso, as diferentes regiões do globo estão agora mais estreitamente ligadas do que 

jamais estiveram, não só nos campos da troca, do comércio e das comunicações, mas 

também quanto a idéias e ideais interativos.  

Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e opressão 

extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com antigos – a persistência da 

pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e fome crônica 

muito disseminadas, violação de liberdades políticas elementares e de liberdades 

formais básicas, ampla negligência diante dos interesses e da condição de agente das 

mulheres e ameaças cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à sustentabilidade 

de nossa vida econômica e social. Muitas dessas privações podem ser encontradas, sob 

uma ou outra forma, tanto em países ricos como em países pobres.
85

 

 

                                                 
84 SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 

2013, p.42.  
85 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.09.  
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                         A própria ONU reconheceu que a pobreza extrema e a exclusão social 

constituem desrespeito à dignidade humana e devem ser combatidos
86

, sob pena de se esvaziar 

o discurso dos direitos humanos.  

                          A corroborar o acima exposto, apresentamos alguns dados. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),  

 

Cerca de oito em dez trabalhadores pobres vivem no meio rural; menos de vinte por 

cento de trabalhadores rurais possuem acesso à proteção social básica e mais de 

quarenta e dois milhões de trabalhos são necessários por ano para suprir o número de 

novos trabalhadores no mercado de trabalho.
87

 

    

                          O Banco Mundial, em estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Global Sobre 

Pobreza
88

, demonstrou que em 2012 havia 9% da população brasileira abaixo da linha de 

pobreza, cujo número diminui desde 2007
89

. Por consequência, são pessoas apenas objetos de 

direito, sem possibilidade de desenvolver suas potencialidades.   

  Entretanto, analisar somente estes indicadores não é suficiente, conforme explica 

Amartya Sen:  

Ademais, ao julgar-se o desenvolvimento econômico não é adequado considerar 

apenas o crescimento do PNB ou de alguns outros indicadores de expansão econômica 

global. Precisamos também considerar o impacto da democracia e das liberdades 

políticas sobre a vida e as capacidades dos cidadãos. É particularmente importante, 

nesse contexto, examinar a relação entre, de um lado, direitos políticos e civis e, de 

outro, a prevenção de grandes desastres (como as fomes coletivas). Os direitos 

políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para 

necessidades gerais e exigir a ação pública apropriada. A resposta do governo ao 

                                                 
86 Art.25. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a pobreza extrema e a exclusão social constituem uma 

violação da dignidade humana e que são necessárias medidas urgentes para alcançar um melhor conhecimento sobre a pobreza 

extrema e as suas causas, incluindo aquelas relacionadas com o problema do desenvolvimento, com vista a promover os 

Direitos Humanos dos mais pobres, a por fim à pobreza extrema e a exclusão social e a promover o gozo dos frutos do 

progresso social. É essencial que os Estados estimulem a participação das pessoas mais pobres no processo decisório da 

comunidade em que vivem, bem como a promoção de Direitos Humanos e os esforços para combater a pobreza extrema. 

Tradução livre. 25. The World Conference on Human Rights affirms that extreme poverty and social exclusion constitute a 

violation of human dignity and that urgent steps are necessary to achieve better knowledge of extreme poverty and its causes, 

including those related to the problem of development, in order to promote the human rights of the poorest, and to put an end to 

extreme poverty and social exclusion and to promote the enjoyment of the fruits of social progress. It is essential for States to 

foster participation by the poorest people in the decision-making process by the community in which they live, the promotion 

of human rights and efforts to combat extreme poverty. (United Nations Human Rights (1993). Vienna Declaration and 

Programe of Action. Disponível em: http://www.ohchr.org. Acesso em: 02 jan. 2015). 
87 Tradução livre. Nearly 8 out of every 10 working poor live in rural areas, less than 20 percent of agricultural workers have 

acess to basic social protection, more than 42 million jobs are needed every year to meet the growing number of new entrants in 

labour markets. (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Disponível em: http://www.fao.org/rural-

employment/en/. Acesso em: 12 dez. 2014).  
88 Tradução livre. Global Poverty Working Group. Banco Mundial. Disponível em: 

http://data.worldbank.org/country/brazil/portuguese. Acesso em: 12 dez. 2014.  
89 Tradução livre. Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population). 9.0% em 2012, 11.1% em 2011, 13.3% 

em 2009, 14.1% em 2008 e 16.1% em 2007. (Global Poverty Working Group. Banco Mundial. Disponível em:  

http://data.worldbank.org/country/brazil/portuguese. Acesso em: 12 dez. 2014). 

http://www.ohchr.org/
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sofrimento intenso do povo freqüentemente depende da pressão exercida sobre esse 

governo, e é nisso que o exercício dos direitos políticos (votar, criticar, protestar etc.) 

pode realmente fazer diferença. Essa é uma parte do papel “instrumental” da 

democracia e das liberdades políticas.
90

  

                                     

                          Os direitos econômicos, sociais e culturais devem corresponder ao 

compromisso com a integração social, a solidariedade e a igualdade e com isto tocar a questão 

de distribuição de renda e da dignidade da pessoa humana, inclusive a proteção dos grupos 

vulneráveis.  

  Estes direitos estão relacionados com o direito ao desenvolvimento, o que foi 

reconhecido pela ONU na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986
91

, 

posteriormente ratificada pelo art.10, caput da Declaração e Programa de Ação de Viena
92

, 

segundo o qual a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para 

limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos.
93

  

  O direito ao desenvolvimento demanda uma globalização ética e solidária, no 

sentido de buscar uma repartição equitativa concernente ao bem-estar social e econômico 

mundial. Podemos considerá-lo como um processo de expansão das liberdades reais a ser 

usufruída pelas pessoas.   

                        No Brasil, ainda há muito a ser feito e perseguido neste campo, conforme aponta 

Thiago Lopes Matsushita:  

 

O “império do capital” do país que hoje é o 6º maior PIB do mundo, e só faz crescer o 

seu acúmulo de riqueza, é trazido também para o campo político e das costuras 

partidárias, rompendo, principalmente com o conteúdo ético que deve suportar as 

relações democráticas.  

Infelizmente, a população brasileira ainda não goza de plenitude do seu 

desenvolvimento que congrega a dimensão política, econômica, social e cultural, com 

isso, a transposição deste problema endêmico para as instituições políticas e as esferas 

da Federação Brasileira, antes as relações da União, Estados, Distrito Federal e 

                                                 
90 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.178. 
91 United Nations (1986). Declaration on the Right do Development. Disponível em: http://www.un.org. Acesso em: 02 jan. 

2015.  
92 Art.10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração sobre 

Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos fundamentais. 

Tradução livre. 10.The World Conference on Human Rights reaffirms the right to development, as established in the 

Declaration on the Right to Development, as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights. 

(United Nations Human Rights (1993). Vienna Declaration and Programe of Action. Disponível em: http://www.ohchr.org. 

Acesso em: 02 jan. 2015). 
93 Tradução livre. While development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be 

invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights. (United Nations Human Rights (1993). Vienna 

Declaration and Programe of Action. Disponível em: http://www.ohchr.org. Acesso em: 02 jan. 2015.)  

http://www.un.org./
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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Municípios, faz com que seja pensada alguma alternativa ao que é posto no dia-dia 

brasileiro.
94

 

 

                         Com efeito, “o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem 

ponderadamente sua condição de agente”
95

. Neste sentido, ainda, Amartya Sen argumenta:  

 

As liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os 

meios principais. Além de reconhecer, fundamentalmente, a importância avaliatória da 

liberdade, precisamos entender a notável relação empírica que vincula, umas às outras, 

liberdades diferentes. Liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e 

eleições livres) ajudam a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na 

forma de serviços de educação e saúde) facilitam a participação econômica. 

Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação no comércio e na 

produção) podem ajudar a gerar abundância individual, além de recursos públicos para 

os serviços sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras.
96

 

 

                         A Declaração e Programa de Ação de Viena reconhece a relação de 

interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos
97

, conforme 

exposto. Todos devem se comunicar para conseguir a valorização da dignidade da pessoa 

humana.  

  Portanto, observamos que os direitos humanos estão em constante processo de 

elaboração e redefinição, conforme verificamos ao analisar a sua evolução histórica.  

  O verdadeiro valor dos principais documentos do movimento de direitos 

humanos se revela apenas quando eles servem para proteger os direitos daqueles com maiores 

probabilidades de os terem violados.  

  Desta forma, a visão segmentada e estanque dos direitos humanos deveria 

pertencer ao passado (1ª, 2ª e 3ª dimensão), ou servir apenas como critério de aprendizado de 

forma a facilitar a compreensão para os seus estudiosos.  

                         Atualmente, há um acúmulo e o fortalecimento dos direitos humanos integrados 

entre si com base no escopo acima, qual seja, o respeito à dignidade humana de forma a dar 

oportunidade para cada um desenvolver ao máximo suas potencialidades e capacidades.  

                                                 
94 MATSUSHITA, Thiago Lopes. A força econômica no federalismo brasileiro. Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, 

v.5, 2013, p.22-23.  
95 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.10.  
96 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.25-26.  
97 Art.8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais são 

interdependentes e reforçam-se mutuamente. Tradução livre. Art.8. Democracy, development and respect for human rights and 

fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. (United Nations Human Rights (1993). Vienna Declaration 

and Programe of Action. Disponível em: http://www.ohchr.org. Acesso em: 02 jan. 2015).  

http://www.ohchr.org/
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  Não podemos nos esquecer de que:  

 

A linguagem dos direitos também aponta a linguagem correlata dos deveres e, 

portanto, causa a relação agente-dever-titular. Ao contrário de metas de 

desenvolvimento, ou filantropia, o requerente pleiteia ação de quem tem 

responsabilidade para suportá-la – o mais frequentemente em face do Estado.
98

  

 

4.1  Os direitos e seus custos 

 

              Entretanto, cabe lembrar que o particular, em se tratando de pretensões contra o 

Estado, somente pode exigir da sociedade aquilo que ela pode razoavelmente lhe oferecer em 

dado momento histórico. Diante disso, Jorge Bacelar Gouveia apresenta: 

 

Ora, em relação aos direitos económicos, sociais e culturais, sabemos que, sendo 

direitos que têm uma proteção constitucional mínima ou razoável, em grande medida 

são desenvolvidos e concretizados pela legislação ordinária e sabemos que esses 

direitos estão dependentes daquilo que é economicamente possível. São direitos 

afirmados sob a reserva daquilo que for económica e socialmente possível.
99

 

 

  Em momentos de crise econômica, como a vivenciada desde 2008 em todo o 

mundo
100

, sempre há questionamentos sobre os gastos do Estado, no sentido de adequá-los à 

realidade do momento, o que inclui os direitos sociais, como o direito à saúde.  

              Poderíamos dizer que os direitos, de forma geral, são flexíveis. Em tempos de 

crise, ou de estado de exceção, poderiam ser reduzidos, tendo em vista a possibilidade de 

esgotamento dos recursos? E, do contrário, são passíveis de extensão quando os recursos 

públicos aumentarem?  

  Esta ideia deve ser trabalhada, não obstante a afirmação no tocante à 

impossibilidade de retrocesso no reconhecimento de direitos. Com relação a este último ponto 

                                                 
98 Tradução livre. The language of rights also points to the correlative language of duties, and therefore raises an agent-duty-

holder relationship. Unlike development goals, or philanthropy, the claimant demands action from others for the responsibility 

they bear – most often, from the state. (YOUNG, Katharine G. Redemptive and rejectionist frames: framing economic, social, 

and cultural rights for advocacy and mobilization in the United States. Northeastern Universtity Law Journal, v.4, nº2, 

p.326).  
99 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Da “constituição da crise” à “crise da constituição”, p.191. In: GOUVEIA, Jorge Bacelar; 

PIÇARRA, Nuno (Coords.). A crise e o direito. Coimbra: Almedina, 2013, p.179-199. 
100 HESPANHA, António Manuel. A revolução neoliberal e a subversão do “modelo jurídico: crise, direito e argumentação 

jurídica, p.31. In: GOUVEIA, Jorge Bacelar; PIÇARRA, Nuno (Coords.). A crise e o direito. Coimbra: Almedina, 2013, p.21-

120.  
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(impossibilidade de retrocesso de direitos) há quem defenda ser inexistente, como Jorge 

Bacelar Gouveia
101

.  

                        No tocante à flexibilidade dos direitos, não conseguimos discordar e pensar que 

poderia ser diferente, pois independentemente da classificação que os direitos recebam, não são 

gratuitos, ou seja, custam dinheiro. Claro que não podem ser aniquilados, ou esvaziados em sua 

plenitude, mas talvez limitados no sentido de melhores escolhas, ou de um rearranjo social para 

um novo equilíbrio, quando da realização de escolhas de políticas públicas, ou da sua não 

expansão momentânea.  

  Para exemplificar que também os direitos considerados de primeira dimensão 

possuem custos, apresentamos duas situações: 

 

1. a garantia do devido processo legal, pois para sua existência há necessidade de um 

grande aparato estatal, como a manutenção do Poder Judiciário
102

, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, estas duas últimas se forem o caso de atuação; e isto já na fase 

processual, sem considerar o momento da investigação; e  

      2.  o direito ao voto, pois gasta-se com a organização e a realização das eleições
103

. 

   

Portanto, a visão de que somente os direitos sociais considerados de segunda 

dimensão geram custos para o Estado não é verdadeira, conforme verificamos pelos exemplos 

citados, de forma que o direito existe se e quando possui uma previsão de custos.  

  Desta forma, haverá a necessidade de escolhas por parte do Estado a fim de 

resguardar alguns direitos em detrimento de outros e em densidades distintas, mas de forma a 

evitar que a crise econômica e financeira seja o elemento a desencadear uma crise da 

democracia e dos direitos garantidos. Neste aspecto, parece-nos pertinente a reflexão de 

Stephen Holmes e Cass Robert Sunstein ao destacarem:  

                                                 
101 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Da “constituição da crise” à “crise da constituição”, p.192. In: GOUVEIA, Jorge Bacelar; 

PIÇARRA, Nuno (Coords.). A crise e o direito. Coimbra: Almedina, 2013, p.179-199.  
102 O Poder Judiciário, neste abrangendo o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Militar e o Conselho Nacional de Justiça, em 2014, custaria 

R$ 34,4 bilhões, conforme informação do site Contas Abertas/Veja. Disponível em: http://www.contasabertas.com.br. Acesso 

em: 05 jan. 2015.  
103 Segundo informação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, na mídia eletrônica Congresso em Foco do site da UOL, a 

eleição brasileira de 2014, a qual abrangeu os cargos para Presidente da República e Governadores dos Estados no âmbito do 

Poder Executivo e os cargos de Deputados Federais, Senadores e Deputados Estaduais no Poder Legislativo custaria R$ 480 

milhões, no qual cada eleitor representaria o montante de R$ 3,56 em um universo de 135.804.433 eleitores em 5.567 

municípios brasileiros. (Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br. Acesso em: 05 jan. 2015).  

http://www.contasabertas.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
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Porém o fato de tomar consciência dos custos não tem por condão reduzir o nosso 

compromisso com a proteção dos direitos básicos. Acima de tudo, perguntar-se sobre 

o custo dos direitos não é o mesmo que perguntar quanto valem os direitos.
104

 

 

  Assim, considerar os direitos seriamente significa pensar em seus custos e 

lembrar de que os recursos são limitados, logo escassos. Em conclusão, “as limitações 

financeiras são o único impedimento para que todos os direitos básicos se façam cumprir ao 

máximo e ao mesmo tempo.”
105

 Cabe lembrar também que: “[...] a elaboração e a execução de 

políticas públicas são, tal como a política, a arte do possível, sendo importante ter isso em 

mente ao combinarem-se insights teóricos com interpretações realistas sobre a exequibilidade 

prática. [...]
106

”. 

  Desta forma, a exigibilidade dos direitos – e especificamente para a presente 

pesquisa do direito à saúde – encontra sua limitação nas leis orçamentárias, cujo conteúdo e 

montante variam anualmente.  

  Com estas colocações, chegamos à questão de quem deve decidir como serão 

gastos os recursos públicos e quais serão os seus destinatários.   

    

4.2  Direito à saúde e sua implementação 

   

O direito à saúde não pode ser visto como um conceito formal e relativo, ou 

como um programa, um objetivo a ser alcançado. Ele deve ser efetivado e, para tanto, haverá 

um plano a ser cumprido, com metas, que não podem ser abstratas. Tampouco ficará estanque, 

pois “[...] as necessidades do homem são infinitas, inesgotáveis, o que explica estarem em 

constante redefinição e recriação, o que, por sua vez, determina o surgimento de novas espécies 

de necessidades do ser humano.”
107

 

                        A partir do momento em que o direito à saúde passa a ser considerado um 

direito positivo e, mais importante um direito fundamental, como no caso do ordenamento 

jurídico brasileiro, deveria ser implementado. Disto decorrem algumas situações difíceis, como 

                                                 
104 Tradução livre. Pero el hecho de tomar conciencia de los costos no tiene por qué reducir nuestro compromiso con la 

protección de los derechos básicos. Ante todo, preguntarse sobre el costo de los derechos no es lo mismo que perguntar cuánto 

valen los derechos. (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert. El costo de los derechos. Por que la libertad depende de 

los impuestos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011, p.47).  
105 Tradução livre. Las limitaciones financieras son el único impedimento para que todos los derechos básicos se hagan cumplir 

al máximo y al mismo tiempo. (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert. El costo de los derechos. Por que la libertad 

depende de los impuestos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011, p.123).  
106 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.157. 
107 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.500.  
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a distribuição de saúde, o controle e o limite dos gastos do orçamento em saúde, de forma a 

obter eficiência e qualidade nos serviços prestados, o que corresponde a atribuições do Poder 

Executivo. 

  Conforme Jean Claude Guyot:  

 

Uma contestação se impõe nos dias atuais: o custo dos tratamentos é cada dia 

mais elevado com o desenvolvimento das novas técnicas médicas e a orientação 

científica nos serviços de saúde mais profissionais, em particular nos Centros 

Hospitalares Universitários.
108

(grifos nossos). 

 

                         A saúde (na realidade, seus custos) tornou-se “uma formidável engrenagem 

econômica”
109

, o que nos leva a questionar, por exemplo, quem será o responsável pela 

distribuição dos tratamentos, os critérios avaliados e os fatores determinantes que os envolvem.  

  O direito à saúde é um direito subjetivo e pode ser traduzido como a aspiração 

de cada indivíduo de forma a dar-lhe condições de desenvolver-se na sociedade. Também pode 

ser visto como um direito coletivo, pois é um objetivo social e visa solucionar e responder os 

problemas comuns de forma coordenada. No entanto, não é um direito absoluto, pois está 

intimamente ligado à situação econômica e à disponibilidade dos recursos.  

  Quando houver um conflito entre o direito individual à saúde e o Estado, quem 

solucionará a pretensão resistida?  

  Será o Poder Judiciário, segundo suas atribuições constitucionais.  

 

4.3  O papel do Poder Judiciário 
 

            Notadamente após a Constituição Federal de 1988, esse Poder é cada dia mais 

demandado a se manifestar sobre as políticas públicas
110

, haja vista que a proteção social do 

Estado, via direito à saúde, hoje se identifica com a democracia e a cidadania. 

            De acordo com as tabelas a seguir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos 

termos do Relatório Atualizado da Resolução nº107
111

 do mesmo órgão, sobre o levantamento 

                                                 
108 Tradução livre. Une constation s’impose aujord’hui: le coût des soins s’élève avec le développement des techniques 

médicales et l’orientation scientifique des services de santé le plus professionnalisés em particulier dans les Centres Hospitalo-

Universitaires. (GUYOT, Jean Claude. Démocratie, santé et protection sociale. Démocratie et Santé. Paris, n.12, p.30-49, 

juin 1995, p.44). 
109 Tradução livre. La santé des hommes est devenue um formidable enjeu économique. (THUILLEAUX, Michel. Démocratie, 

santé, économie. Démocratie et Santé. Paris, n.12, p.136-149, juin. 1995, p.137).  
110 BRASIL (2014). Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 18 maio 2014. 

http://www.cnj.jus.br./
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de feitos cujo objeto é o fornecimento de medicamentos
112

, constata-se o aumento significativo 

do número de processos, principalmente quando comparamos os números da primeira tabela 

(tabela 1), da subsequente (a número 2) e o lapso temporal envolvido: 

Tabela1 – Quantidade de demandas de assistência à saúde nos Tribunais até 2011:  

 

                                                                                                                                                           
111 Esta Resolução institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à 

saúde; um dos objetivos é o monitoramento das ações judiciais que envolvam prestações de assistência à saúde, como o 

fornecimento de medicamentos, produtos ou insumos em geral. (BRASIL (2010). Conselho Nacional de Justiça. Resolução 

nº107/2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 05 jan. 2015).  
112 BRASIL (2014). Conselho Nacional de Justiça. Tabela 1.  Quantidade de demandas nos tribunais. Até 2011. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 30 dez.2014.Tabela 2. Quantidade de demandas nos tribunais. Até 2014. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 30 dez.2014.  

 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br./
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  Verificamos que três Tribunais de Justiça não forneceram informações para o 

preenchimento da tabela. Tampouco os dados estão imunes a críticas, pois não informam o 

lapso temporal, apenas a data final mensurada. Além disso, o último dado não está 

padronizado, bastando verificar que há informações de anos diversos (2010 e 2011). Diante 

disso, podemos considerar esta tabela como o marco inicial de um trabalho, mas observamos 

que ainda há muito a ser aperfeiçoado no âmbito da pesquisa e do levantamento de dados.  

            Portanto, os números apresentados podem ser considerados uma fotografia dos 

Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça nas datas de inserção dos dados, com 

um total de 240.980 ações em 29 Tribunais, dos quais três tribunais foram retirados por não 

prestarem as informações. Na tabela 2, os dados referem-se a 2014. Dos 29 Tribunais de 

Justiça, três (Amazonas, Paraíba e Pernambuco) ainda não forneceram as informações.  
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Tabela 2 – Quantidade de demandas de assistência à saúde nos Tribunais até 2014   

 

  O número total de feitos nos quais há pedidos de fornecimento de medicamentos 

e/ou tratamentos, é de 392.921, o que significou um aumento de 151.941 processos em três, ou 

quatro anos, a depender da data de inserção dos dados, o equivalente a 38,67% no maior prazo. 
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  Constatamos que o aumento foi considerável em alguns Tribunais, como no 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (de 203 feitos em 2010 para 15.802 em 2014), no 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (de 8.152 ações em 2010 para 35.287 em 2014), no 

Tribunal de Justiça de Alagoas (de 145 processos em 2010 para 6.303 em 2014), no Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (de 7.915 feitos em 2010 para 66.751 em 2014), no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro (de 25.234 ações em 2010 para 46.883 em 2014) e, por fim, no Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina (com 5.395 processos em 2011 e 18.188 em 2014). Segue, abaixo, a 

tabela comparada indicando o aumento estatístico descrito.  

 

Tabela 3 – Aumento  estatístico de demandas em alguns tribunais 

  
2010 2014 

Aumento 

(%) 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 203 15.802 7684% 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 8.152 35.287 333% 

Tribunal de Justiça de Alagoas 145 6.303 4247% 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 7.915 66.751 743% 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 25.234 46.883 86% 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5.395 18.188 237% 

 

 Para melhor visualização, apresentamos também o seguinte gráfico ilustrativo 

com o aumento da demanda em alguns tribunais (figura 1):  

 

Figura 1 – Gráfico ilustrativo do aumento de demandas em alguns tribunais:  
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             Ao analisarmos estes números, resta claro que “desde uma perspectiva 

pragmática, já é tarde para questionarmos se as Cortes deveriam intervir para garantir estes 

direitos, porque já estão fazendo diariamente; a pergunta mais importante agora é como têm 

que fazê-lo.”
113

 

  O Poder Judiciário brasileiro, o qual foi moldado para solucionar litígios 

individuais – basta uma leitura atenta das nossas normas existentes no ordenamento – não nos 

parece habilitado para tanto, caso não assuma uma mudança de postura. Sua visão e análise são 

voltados para casos individuais, como deve ser, mas seus integrantes devem desenvolver 

também uma visão global da política pública envolvida nas demandas de forma a buscar o 

equilíbrio social, sua harmonização e uma justiça distributiva. É necessário conciliar o interesse 

individual da parte demandante e o interesse coletivo do Estado de implementação das políticas 

públicas.  

  Parece-nos que o entendimento de Stephen Holmes e Robert Cass Sustein  

mostra-se mais uma vez apropriado:  

 

Longe de ser grosseiramente economicista, o estudo das condições orçamentárias da 

exigibilidade dos direitos nos obriga a adotar uma visão mais ampla do bem público. 

Impede que ataquemos os problemas de forma seqüencial, na medida em que vão nos 

chamando a atenção e obriga-nos a propor um pacote de soluções para uma ampla 

gama de problemas sociais. Acima de tudo, põe em evidência a indispensabilidade dos 

investimentos públicos, realizados e avaliados coletivamente. Quer dizer que, em 

lugar de refletir um culto cego às decisões do mercado, o estudo do custo dos direitos 

pretende estimular uma política pública meditada. [...].  

Sem prejuízo, os problemas apresentados são inúmeros. Para começar, a consciência 

dos custos no campo da exigibilidade dos direitos representa um desafio sério ao 

poder judiciário, justamente, porque o obriga a observar uma grande variedade de 

demandas concorrentes contra o erário público, enquanto os juízes, necessariamente, 

estão preocupados com uma demanda particular, definida em termos concisos.[...]
114

 

                                                 
113 Tradução livre. Desde una perspectiva pragmática, ya es tarde para cuestionarnos si las Cortes deberían intervenir en el 

aseguramiento de los derechos, porque lo están haciendo a diário; la pregunta más importante ahora es cómo tienen que 

hacerlo. (BRINKS, Daniel; GAURI, Varun. Sobre triângulos y diálogos: nuevos paradigmas em la intervención judicial sobre 

el derecho a la salud, p.293-320. In: GARGARELLA, Roberto (Compilador). Por una justicia dialógica. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 2014, p.293).   
114 Tradução livre. Lejos de ser burdamente economicista, el estudio de las condiciones fiscales de la exigibilidad de derechos 

nos obliga a adoptar una visión amplia del bien público. Impide que ataquemos los problemas em forma secuencial, a medida 

que nos van llamando la atención, y nos obliga a proponer um “paquete” de solucienes para una amplia gama de problemas 

sociales. Por encima de todo, ponde de manifesto la indispensabilidad de las inversiones públicas, realizadas y evaluadas 

colectivamente. Es decir que, en lugar de reflejar un culto ciego a las decisiones del mercado, el estudio del costo de los 

derechos pretende estimular una política pública meditada. [...]. Sin embargo, los problemas que plantea son innumerables. 

Para empezar, la conciencia de los costos en el campo de la exigibilidad de los derechos representa um serio desafio al poder 

judicial, justamente porque obliga a prestar atención a uma gran variedad de demandas rivales contre el erário público, mientras 

que los jueces necesariamente están preocupados por uma controvérsia en particular, definida en términos concisos. [...]. 

(HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert. El costo de los derechos. Por que la libertad depende de los impuestos. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011, p.245). 
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4.3.1  A interpretação judicial e o princípio da proporcionalidade 

                          

De acordo com André Ramos Tavares,  

 

A interpretação do Direito é a operação intelectiva por meio da qual a partir da 

linguagem vertida em disposições (enunciados) com força normativa o operador do 

Direito chega a determinado e específico conteúdo, sentido e objetivo desse 

enunciado, em face de um caso concreto (real ou hipotético).  

[...] A interpretação não é uma atividade descritiva, mas sim construtiva; não se 

“extrai” o significado do enunciado normativo [...]. A interpretação é “atribuição” de 

conteúdo, sentido e objetivo, por parte daquele que procede na delicada tarefa 

hermenêutica. 

Ademais, a interpretação é essencialmente uma atividade prática, voltada à solução de 

situações concretas (ainda que hipoteticamente construídas).
115

 

 

                        Observamos que a Constituição Federal de 1988 possui inúmeros vocábulos de 

teor aberto, com muitos princípios e a possibilidade de valoração dos termos e não trouxe “[...] 

amarras precisas à interpretação, bem como expõe o juiz à pressão imediata para concretizar 

programa que a Constituição delineou sem eficácia normativa imediata”
116

, motivo pelo qual se 

faz necessária a integração das palavras.  

“Como primeira consequência dessa característica linguística das normas de 

uma Constituição tem-se o agigantamento da tarefa dos intérpretes e, com isso, de sua liberdade 

em identificar determinado conteúdo ou sentido da norma positivada”
117

. Isto permite a 

atualização das referidas normas, as quais se encontram em permanente evolução, conforme 

explica André Ramos Tavares.  

 No entanto, este movimento também deve buscar um equilíbrio, sob pena de 

criar maior insegurança jurídica e instabilidade. Neste aspecto, Konrad Hesse já apontou que 

“em outros termos, somente a Constituição que se vincule a uma situação histórica concreta e 

suas condicionantes, dotada de uma ordenação jurídica orientada pelos parâmetros da razão, 

pode, efetivamente, desenvolver-se”
118

. E, prossegue, considerando que “a interpretação 

                                                 
115 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.101.  
116 PEREZ, Carlos Alberto Navarro. Relação entre o ativismo judicial e a atuação deficiente do Poder Legislativo. Altruísmo a 

desserviço da democracia. Revista de direito constitucional e internacional. São Paulo, v.78, ano 20, jan-mar., 2012, p.129.  
117 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.107.  
118 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991, p.16.  
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adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da 

proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada situação.”
119

 

  A interpretação dos direitos depende do seu contexto, cujo conteúdo pode ser 

variável em razão dos avanços e/ou retrocessos do conhecimento. Cabe lembrar que não há 

uma única interpretação possível, pelo contrário, as possibilidades são múltiplas, motivo pelo 

qual não pretendemos esgotar este tópico, mas apenas apresentar elementos para reflexão e 

discussão. Importante recordar que além de compreender o texto cabe ao aplicador da norma 

determinar-lhe sua força e alcance. Partindo desta premissa, com acerto se manifestaram 

Stephen Holmes e Cass Robert Sunstein: 

 

Quase sempre a questão não é proteger ou não o direito, senão até onde fazê-lo? A 

quem caiba assegurar direitos legais terá que tomar decisões difíceis sobre quais 

problemas e quais grupos têm mais direitos aos recursos coletivos em determinadas 

circunstâncias.
120

 

 

  Cabe lembrar que os direitos não são absolutos: “nenhum direito, nenhuma 

garantia, nenhuma liberdade poderá ser tomada como absoluta. Todas sofrem restrição nas 

outras garantias, nos outros direitos, igualmente declarados e assegurados”
121

:   

 

No geral os direitos são descritos como invioláveis, peremptórios e concludentes. 

Porém, está claro que estes adjetivos não são senão floreios retóricos. Nada que custe 

dinheiro pode ser absoluto. Por fim, nenhum direito cuja defesa pressuponha um gasto 

seletivo do dinheiro dos contribuintes pode ser protegido unilateralmente pelo poder 

judiciário sem levar em conta as conseqüências orçamentárias cuja responsabilidade 

recairá sobre outros ramos do governo.
122

 

    

                         Eventual caráter absoluto apresentado encontra limitação no próprio sistema 

jurídico, pois um direito não pode aniquilar ou anular por completo qualquer outro direito; 

deve-se, portanto, buscar um sopesamento por meio do princípio da proporcionalidade, em 

cada caso concreto. Neste sentido, Willis Santiago Guerra Filho se manifesta:  

                                                 
119 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991, p.22-23.  
120 Tradução livre. Casi siempre, la cuestión no es “Proteger o no?” sino “Hasta dónde hacerlo?” Cualquiera a quie corresponda 

exigir derechos legales tendrá que tomar decisiones difíciles sobre qué problemas, y qué grupos, tienen más derecho a los 

recursos colectivos em determinadas cicunstancias. (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert. El costo de los derechos. 

Por que la libertad depende de los impuestos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011, p.150).  
121 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.109-110.  
122 Tradução livre. En general los derechos se describen como inviolables, perentorios y concluyentes. Pero está clao que esos 

adjetivos no son sino floreos retóricos. Nada que cueste dinero puede ser absoluto. Al fin y al cabo, ningún derecho cuya 

defensa presuponga um gasto selectivo del dinero de los contribuyentes puede ser protegido unilateralmente por el poder 

judicial sin tomar en cuenta las consecuencias presupuestarias cuya responsabilidad recaerá sobre otras ramas del gobierno. 

(HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert. El costo de los derechos. Por que la libertad depende de los impuestos. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2011, p.119).  
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Para resolver o grande dilema da interpretação constitucional, representado pelo 

conflito entre princípios constitucionais, aos quais se deve igual obediência, por ser a 

mesma posição que ocupam na hierarquia normativa, se preconiza o recurso a um 

“princípio dos princípios”, o princípio da proporcionalidade, que determina a busca 

de uma “solução de compromisso”, na qual se respeita mais, em determinada situação, 

um dos princípios em conflito, procurando desrespeitar o mínimo ao(s) outro(s), e 

jamais lhe(s) faltando minimamente com o respeito, isto é, ferindo-lhe seu “núcleo 

essencial”. Esse princípio, embora não esteja explicitado de forma individualizada em 

nosso ordenamento jurídico, é uma exigência inafastável da própria fórmula política 

adotada por nosso constituinte, a do “Estado Democrático de Direito”, pois sem sua 

utilização não se concebe como bem realizar o mandamento básico dessa fórmula, de 

respeito simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos.
123

 

                                    

   Observamos que a aplicação deste princípio pode ser de grande valia com 

relação à aplicação e interpretação dos direitos fundamentais, pois não é incomum que um ato 

estatal para implementar um destes direitos traga como consequência a restrição de um outro 

direito fundamental:   

 

O objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como o próprio nome indica, é 

fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões 

desproporcionais. É para usar uma expressão consagrada, uma restrição às 

restrições.
124

 

                                 

  Neste trabalho será utilizado o princípio da proporcionalidade conforme 

desenvolvido por Willis Santiago Guerra Filho:  

 

O princípio da proporcionalidade, entendido como um mandamento de otimização do 

respeito máximo a todo direito fundamental, em situação de conflito com outro(s), na 

medida do jurídico e faticamente possível, tem um conteúdo que se reparte em três 

“princípios parciais” (Teilgundsätze): “princípio da proporcionalidade em sentido 

estrito” ou “máxima do sopesamento” (Abwägungsgebot), “princípio da adequação” e 

“princípio da exigibilidade” ou “máxima do meio mais suave” (Gebot des mildesten 

Mittels).  

O “princípio da proporcionalidade em sentido estrito” determina que se estabeleça 

uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição normativa e o 

meio empregado, que seja juridicamente a melhor possível. Isso significa, acima de 

tudo, que não se fira o “conteúdo essencial” (Wesensgehalt) de direito fundamental, 

com o desrespeito intolerável da dignidade humana, bem como que, mesmo em 

havendo desvantagens para, digamos, o interesse de pessoas, individual ou 

coletivamente consideradas, acarretadas pela disposição normativa em apreço, as 

vantagens que traz para interesses de outra ordem superam aquelas desvantagens.  

Os subprincípios da adequação e da exigibilidade ou indisponibilidade 

(Erforderlichkeit), por seu turno, determinam que, dentro do faticamente possível, o 

                                                 
123 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição. 3.ed. São Paulo: RCS, 2007, p.148.  
124 SILVA, Luís V. Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v.798, ano 91, abr. 2002, p.24.  
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meio escolhido se preste para atingir o fim estabelecido, mostrando-se, assim, 

“adequado”. Além disso, esse meio deve se mostrar “exigível”, o que significa não 

haver outro, igualmente eficaz, e menos danoso a direitos fundamentais.
125

 

 

  O que se busca com a utilização deste princípio é “[...] o maior benefício 

possível da comunidade com o mínimo sacrifício necessário de seus membros 

individualmente.”
126

.  

 

4.3.2  O art.196 da Constituição Federal: uma proposta de interpretação 

 

  Estabelecidos os parâmetros do subitem anterior, comecemos a dissecar a regra 

constitucional do art.196 no tocante aos seus pontos de interesse para fins desta pesquisa, quais 

sejam, a legitimidade do requerente do medicamento, tratamento, ou insumo e o fornecimento 

de todo e qualquer produto (aqui englobando os itens mencionados), ainda que não previsto na 

política pública da saúde.  

  Conforme transcrevemos, a Constituição Federal estabelece:  

 

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.
127

 

 

 

  O Estado, por meio do seu sistema de saúde (SUS), garante a toda e qualquer 

pessoa, ainda que esta não tenha necessidade de utilização do serviço público – por ter 

condições econômicas de contratação de um serviço particular, ou por qualquer outra opção 

pessoal – o acesso as suas ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.  

  Parece-nos evidente que o padrão de atendimento deve ocorrer integralmente 

dentro do SUS, ou seja, não abrangendo quem optou por não ser seu usuário.  

                       Não teria e não tem sentido que parte do tratamento – entendido como as ações e 

serviços prestados pelo Estado – ocorra fora do sistema público e, somente quando pertinente 

para o paciente passe a ser usuário do SUS, ou pretenda sê-lo por meio de decisões judiciais.  

                        Acreditamos que interpretação em sentido contrário violaria o acesso igualitário. 

Teríamos os usuários que se submetem a todas as fases e eventuais percalços de utilização do 

                                                 
125 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6.ed. São Paulo: SRS, 2009, p.100-

101.  
126 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6.ed. São Paulo: SRS, 2009, p.120.  
127 BRASIL (1988). Planalto. Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 18 ago. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/
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SUS de um lado e aqueles que somente adentrariam, como veremos na análise das decisões 

judiciais em tópico adiante nesta dissertação, quando conveniente e, apenas, para um 

determinado ponto do tratamento, o qual sequer, em muitos casos, está previsto nos programas 

públicos.  

            Esta situação pode, inclusive, ensejar um tratamento diferenciado e diria, até 

mesmo, privilegiado, o que vem de encontro à ideia e aos princípios do sistema público de 

saúde brasileiro.  

            Além disso, gera a concepção de que o sistema público funcionaria como se 

fosse uma farmácia, cujo objetivo seria tão somente fornecer medicamentos gratuitamente, em 

especial quando estes não estiverem previstos nas políticas públicas do Estado referente ao 

direito à saúde, o que parece ser um desvirtuamento.  

  A universalidade deveria ser compreendida como o acesso a todos os 

tratamentos disponíveis e oferecidos pelo SUS e não a todo e qualquer tratamento ou 

medicamento aprovado e registrado no mercado.  Neste sentido, Fabíola Sulpino Vieira 

observa:  

O registro de um produto farmacêutico por si só não implica a sua incorporação ao 

SUS. Também é preciso lembrar que não há sistemas de saúde no mundo ofertando 

todos os medicamentos existentes em seu mercado interno. Os custos de tratamento 

são proibitivos e mesmo sistemas universais de saúde de países desenvolvidos 

enfrentam problemas para garantir o financiamento.
128

  

 

  As políticas sociais e econômicas não buscam assegurar um tratamento integral 

sobre todos os aspectos, como frequentemente alardeado na sociedade, independentemente de 

integrar ou não o SUS, pois o orçamento é limitado e escasso, ou seja, é finito. Estas políticas 

também são bem mais amplas, pois a saúde é reflexo da moradia, do saneamento básico, da 

educação, do emprego, da renda, do lazer e do esporte. Nesse aspecto, Rita Barradas Barata 

demonstra que:  

As desigualdades sociais em saúde são manifestações de determinantes sociais do 

processo saúde-doença. Os desfechos de saúde não são específicos a nenhuma causa 

em particular, mas o resultado de processos sociais nos quais interferem inúmeras 

mediações. Portanto, nenhuma resposta médica resolverá o problema, nem 

intervenções que enfatizem o estilo de vida concebido como fruto de escolhas 

individuais. O enfrentamento das desigualdades sociais em saúde depende de políticas 

públicas capazes de modificar os determinantes sociais, melhorar a distribuição dos 

                                                 
128 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS. Revista 

Saúde Pública, 2008, p.367. 



56 

 

                                                                                                                                                                          

benefícios ou minorar os efeitos da distribuição desigual de poder e propriedade nas 

sociedades modernas.
129

  

 

  Esse é o olhar que se deve ter quando o Estado, por meio de seus órgãos 

técnicos, após o levantamento de dados referentes à saúde da população, elege os programas 

que irá executar.  

                       Outrossim, estas escolhas são feitas “[...] com base em critérios aceitos 

cientificamente” e “[...] não implica em omissão de garantia do direito à saúde.”
130

. Pelo 

contrário, demonstra o comprometimento da Administração para garantir uma política efetiva e 

um custo eficiente.   

  Destas decisões decorrem inúmeras responsabilidades perante a sociedade, pois 

caberá oferecê-las de forma integral. O que seria esta integralidade?  

 

No SUS, o sentido de integralidade constitui ponto pacífico. Significa empregar os 

meios necessários para a efetivação do cuidado, como: atendimento médico, exames, 

internação, tratamento, entre outros. Implica dispor tipos diferentes desses meios 

segundo o grau de complexidade da atenção à saúde, exames para a atenção básica, 

para a média e alta complexidade; da mesma forma os medicamentos: uso 

ambulatorial e na atenção hospitalar.
131

 

  

  Desta forma, quando analisamos as políticas escolhidas pelo SUS, em todos os 

seus aspectos, deveríamos visualizar a busca do justo e do bem coletivo, no qual o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo buscam proporcionar uma política pública universal no 

atendimento de todos os cidadãos e para as necessidades de tratamento com maior amostragem 

sobre a população, no sentido de implementar uma justiça distributiva. Afinal,  

 

[...] os princípios para a ação política devem ser o compromisso ético com a equidade; 

a abordagem baseada em evidências científicas; a preocupação com todo o gradiente 

de desigualdades, e não apenas com os extremos da distribuição ou com as diferenças 

individuais; a atuação na vida cotidiana, pois é nela que experimentamos o impacto da 

estrutura social; e a consciência de que as evidências são importantes, mas há outros 

ingredientes na tomada de decisão, dentre as quais talvez a mais relevante seja a 

vontade de transformar as evidências disponíveis em estratégias para a ação.
132

   

                                                 
129 BARATA, Rita Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012, 

p.53.  
130 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS. Revista 

Saúde Pública, 2008, p.366. 
131 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS. Revista 

Saúde Pública, 2008, p.366.  
132 BARATA, Rita Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012, 

p.101.  
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  Esta é a nossa visão sobre o art.196 da Constituição Federal, a qual também pode 

ser extraída da análise do Decreto nº7.508/2011
133

, que regulamentou a Lei nº8.080/90, 

notadamente em seus arts.8º, 11, 13, 21, 25 e 28
134

.    

 

4.3.2.1 A posição do Supremo Tribunal Federal: críticas 

 

  O entendimento do Supremo Tribunal Federal é distinto da proposta apresentada 

no item anterior. 

  A Suprema Corte tem se manifestado reiteradamente que entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida e, consequentemente, o direito à saúde, ou fazer prevalecer o 

interesse financeiro do Estado, resta ao julgador uma só opção, a primeira.  

  Desta maneira, firmou o entendimento no sentido de concessão de qualquer 

medicamento e/ou tratamento requerido pela parte autora, ainda que exista uma política pública 

a respeito, mesmo após a Audiência Pública nº4 sobre o fornecimento de medicamentos que 

estabeleceu alguns parâmetros para a análise do pedido
135

. Cabe lembrar que “quando 

interpretando direitos socioeconômicos, as cortes são obrigadas a ‘promover os valores que 

                                                 
133 BRASIL (2011). Planalto. Decreto nº7.508/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 fev. 2015.  
134 Art.8º. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pela Porta 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. Art.13.  Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 

serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas 

Comissões Intergestores: I – garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde; 

II – orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde; III – monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e 

IV – ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. 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. 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. Art.28.  O acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: I – estar o usuário assistido por ações e serviços 

de saúde do SUS; II – ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS; 

III – estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 

específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e IV – ter a dispensação ocorrido em unidades 

indicadas pela direção do SUS. §1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde 

que questões de saúde pública o justifiquem. §2º O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a 

medicamentos de caráter especializado. (BRASIL (2011). Planalto. Decreto nº7.508/2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br. Acesso em:14 fev. 2015.) 
135 Ver: MATTA, Sílvia Melo da. Fornecimento de medicamentos – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após a 

audiência pública n.4. Revista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, v.121, 2014, p.35-48. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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embasam uma sociedade aberta e democrática baseada na dignidade do homem, na igualdade e 

na liberdade’”.
136

  

   Este entendimento pode ensejar, se é que já não o fez, a percepção ao cidadão de 

um individualismo, bem como a reflexão apenas unilateral sobre seus direitos na sociedade de 

forma que esqueça o coletivo, a solidariedade com as demais pessoas e sua responsabilidade, 

seja pessoal ou coletiva. 

  Um direito não pode ser tão absoluto, como qualquer medicamento ou 

tratamento requerido, de forma a fazer tábula rasa dos demais membros da sociedade, também 

usuários deste Sistema Único de Saúde, conforme já apontamos neste trabalho.  

  Verificamos, assim, que o princípio da proporcionalidade não é sequer analisado 

sob seu enfoque técnico, pois o que constatamos é a desmesura, o comprometimento da política 

pública de saúde para os demais cidadãos, o que fere o princípio da igualdade e, por 

consequência, a solidariedade do sistema. Neste ponto, não poderia ser mais pertinente o 

pensamento de Daniel Wang:  

            

A começar pela afirmação de que aquela ponderação deve ser decidida sempre em 

favor de um dos lados, independente de outras variáveis, pois isso implica ignorar a 

própria idéia de ponderação, que, para ser qualificada como tal, tem que ter abertura 

para diversos resultados possíveis. Se o resultado será sempre o mesmo, então a 

ponderação é desnecessária e não há que se valer dela para decidir. Além do mais, 

causa alguma estranheza dizer que o interesse financeiro é um “interesse secundário 

do Estado”. Se os direitos sociais, para serem efetivados, precisam de recursos 

estatais, então a questão financeira está intrinsecamente ligada ao direito à saúde. É 

uma dicotomia falsa, pois direito à saúde e questões financeiras não são conflitantes e 

nem excludentes, aquele depende desta.
137

 

    

  A função do direito é buscar o equilíbrio e não aumentar o seu oposto.  

  Os integrantes do Poder Judiciário devem compreender que a negativa de 

fornecimento de um medicamento, ou tratamento, não significa o não respaldo e a negativa do 

direito à saúde e à vida assim como o Estado não deve prover integralmente todo e qualquer 

pedido trazido por meio de ações judiciais. Esta visão é parcial e denota a falta de 

conhecimento sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde de forma a comprometê-lo e 

                                                 
136 Tradução livre. When interpreting sócio-economic rights, the courts are obliged to ‘promote the values that underlie an open 

and democratic society based on human dignity, equality and freedom.’ (Socio-economic rights revisiting the reasonableness 

review/minimum core debate. In: S. Woolman & M. Bishop (eds). Constitutional conversations. Pretoria: Pretoria University 

Law Press, 2008, p.307).  
137 WANG, Daniel Wei Liang. Courts as healthcare policy-makers: the problem, the responses to the problem and problems in 

the responses. Direito GV Publicações. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br. Acesso em: 04 jan.2015, p.546.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/
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associá-lo à ideia de farmácia, conforme apontamos. Para discutir essa ideia, Fabíola Sulpino 

Vieira discorre:  

A integralidade para os tribunais está mais associada à noção de consumo, haja vista o 

deferimento de demandas sem ressalvas sobre a existência de política pública para 

tratar as doenças. Nessa concepção, o direito à saúde se resume à oferta de 

medicamentos, reduzindo-se às ações curativas e paliativas, sem considerar o caráter 

fundamental de promoção e prevenção de doenças e agravos. Sob esse ponto de vista, 

gera-se a confusão entre a existência de mercado com a sua oferta de mais de 16 mil 

especialidades farmacêuticas e a existência do SUS, que deve fornecer tratamento à 

população em todos os níveis de complexidade da atenção à saúde.
138

 

 

  Ademais, não é crível que os membros do Poder Judiciário não se questionem se 

o medicamento e/ou tratamento requerido é capaz de assegurar o direito à saúde e a 

recuperação do paciente/parte autora da ação judicial; se o pedido está baseado em evidências 

científicas; se somente o receituário médico e quando trazido aos autos o histórico clínico do 

paciente são suficientes para embasar o pedido. Estes dois últimos documentos não são provas 

absolutas e inquestionáveis, pois também devem (ou deveriam) ser valoradas.   

  Parece-nos que estas questões não têm sido apresentadas, refletidas ou 

enfrentadas, conforme observamos:  

 

Esse tipo de decisão ignora as conseqüências distributivas, de decisão de alocação de 

recursos, pois decide que alguns ganharão sem pensar em quem perderá. Afinal, se os 

recursos são escassos, nada que custe dinheiro pode ser absoluto. Portanto, tratar de 

direitos como se fossem absolutos é decidir usando uma dogmática jurídica que faz 

uso apenas de regras jurídicas e se esquece da realidade.
139

 

 

  Tampouco podemos ser ingênuos no tocante aos pedidos trazidos perante o 

Poder Judiciário.  

Muitas liminares têm como objetivo atender à prescrição de produtos de alto custo, 

muitos deles recém-lançados em outros países e ainda não disponíveis no Brasil. O 

lobby da indústria e do comércio de produtos farmacêuticos com associações de 

portadores de doenças crônicas e o intenso trabalho de propaganda com os médicos 

fazem com que tanto os usuários quanto os prescritores passem a considerar 

imprescindível o uso de medicamentos novos. Em regra, esses medicamentos são de 

altíssimo custo, mas nem sempre são mais eficazes que outros de custo inferior, 

indicados para a mesma doença.
140

  

 

                                                 
138 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS. Revista 

Saúde Pública, 2008, p.366.  
139 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência do STF. 

Revista Direito GV, São Paulo, jul-dez., 2008, p.563. 
140 CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita Barradas. Ações judiciais: estratégia da indústria farmacêutica para introdução de 

novos medicamentos. Revista Saúde Pública, São Paulo, 2010, p.422.  
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  Ao se afastar da realidade, o magistrado também desrespeita a Constituição 

Federal, pois esta foi formulada para ser aplicada. Ademais, “quando dois ou mais direitos 

fundamentais colidem, a realização de cada um deles depende do grau de realização dos demais 

e o sopesamento entre eles busca atingir um grau ótimo de realização para todos.”141
 

  Não podemos nos esquecer de que o princípio da proporcionalidade e o princípio 

da dignidade humana andam juntos, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.  

  Ainda atual o ensinamento de Konrad Hesse:  

 

Um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não apenas 

do seu conteúdo, mas também de sua práxis. De todos os partícipes da vida 

constitucional, exige-se partilhar aquela concepção anteriormente por mim 

denominada vontade da Constituição (Wille zur Verfassung). Ela é fundamental, 

considerada global ou singularmente.  

Todos os interesses momentâneos – ainda quando realizados – não logram compensar 

o incalculável ganho resultante do comprovado respeito à Constituição, sobretudo 

naquelas situações em que a sua observância revela-se incômoda. Como anotado por 

Walter Burckhardt, aquilo que é identificado como vontade da Constituição “deve ser 

honestamente preservado, mesmo que, para isso tenhamos de renunciar a alguns 

benefícios, ou até a algumas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar 

um interesse em favor da preservação de um princípio constitucional, fortalece o 

respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, 

mormente ao Estado democrático.” Aquele, que, ao contrário, não se dispõe a esse 

sacrifício, “malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que 

todas as vantagens angariadas, e que, desperdiçado, não mais será recuperado”.
142

 

 

   

Portanto, devemos nos questionar se o guardião da Constituição na realidade não 

estaria a malbaratá-la, pois “A invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero 

recurso a um tópos, com caráter meramente retórico, e não sistemático.”
143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 SILVA, Luís V. Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.798, ano 91, abr. 2002, p.44. 
142 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991, p.22.  
143 SILVA, Luís V. Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.798, ano 91, p.23-50, abr. 

2002, p.31. 
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5  COLETA E ANÁLISE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(STF), NO PERÍODO DE 2010 A 2013, REFERENTES AO FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS NO PODER EXECUTIVO 

 

5.1  Metodologia 

 

  A coleta e a análise dos dados concretos surgiram após a leitura de inúmeros 

artigos a respeito do tema, ora em defesa da atuação do Poder Judiciário para a implementação 

da política pública de fornecimento de medicamentos, ora em sentido diametralmente oposto, 

sem que ambas as posições apresentassem elementos fáticos sobre as consequências de uma ou 

outra posição.  

  Desta forma, o interesse de como o Poder Judiciário modula, interage, ou, 

mesmo, mantém um diálogo com outro Poder – no caso o Poder Executivo de forma mais 

direta, o qual pode acionar e repercutir no Poder Legislativo por via transversa – crescia na 

medida em que se pensou que este primeiro Poder é, ou está sendo, um veículo para mudança 

social na área da saúde.  

  Dito isto, foi necessário pensar um corte epistemológico.  

  O primeiro critério foi analisar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, por se tratar da corte constitucional brasileira e instância máxima do Poder Judiciário.   

  Ato contínuo, o marco escolhido foi a Audiência Pública nº4 sobre o 

fornecimento de medicamentos perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o 

estabelecimento de alguns parâmetros para a análise de concessão. A audiência ocorreu entre 

abril e maio de 2009
144

, razão pela qual o critério temporal foram as decisões proferidas 

posteriormente, de 01/01/2010 a 31/12/2013.   

  A pesquisa foi realizada no site do Supremo Tribunal Federal, por meio do seu 

mecanismo de busca de pesquisa de jurisprudência
145

. Inserimos o critério temporal exposto e 

as palavras “fornecimento” e “medicamentos”, bem como o primeiro termo e “medicamento” 

como complementos, juntamente, nos dois casos, com o operador “e”.  

                                                 
144 BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. As audiências ocorreram nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 

2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 21 nov. 2014. 
145 BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. As audiências ocorreram nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 

2009. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 21 nov. 2014. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 11 ago.2014.  

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br./
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  Como resultado do primeiro critério, apareceram na busca 11 acórdãos, 379 

decisões monocráticas, 19 decisões da Presidência e três decisões de repercussão geral.  

  Já no segundo (“fornecimento” e “medicamento”) foram encontrados 24 

acórdãos, 456 decisões monocráticas, 26 decisões da Presidência e três decisões de repercussão 

geral.  

  Acompanhando estes critérios acrescentamos o “critério espacial”. Neste caso, 

todas as decisões provenientes do Estado de São Paulo, em razão do maior número 

populacional e do seu potencial econômico, além de facilitar a pesquisa e o acesso aos dados, 

que seriam coletados individualmente.  

  A partir deste novo critério, a utilização das palavras “fornecimento” e  

“medicamentos” encontramos 37 decisões monocráticas; com as palavras “fornecimento” e 

“medicamento” a pesquisa revelou 57 decisões monocráticas e uma decisão da Presidência
146

.  

  Optamos pelo uso das palavras “fornecimento” e “medicamento” no segundo 

critério, por considerá-lo mais abrangente.  

  Houve então a análise individual das decisões, das quais apenas onze 

permaneceram para a pesquisa, pois enfrentaram o mérito, perante as Procuradorias (órgãos 

responsáveis pela representação jurídica do ente federal) e Secretarias de Saúde, haja vista que 

as demais não tratavam de medicamentos, conforme os próprios julgados do STF; foram 

ajuizadas em face de empresas privadas de planos de saúde, logo não abrangidas pelo SUS; 

eram referentes a outros Estados ou tinham abordagem processual, ou seja, por algum aspecto 

técnico o recurso não havia sido analisado.  

  Após a triagem, as Procuradorias foram contatadas. Na Procuradoria Geral do 

Estado de São Paulo e na Procuradoria Geral do Município de São Paulo houve uma visita em 

cada. Na oportunidade, os processos foram analisados no local, pois havia cópias das principais 

peças processuais em seus arquivos. Nas demais Procuradorias, quais sejam, do Município de 

Catanduva e do Município de Buritama, houve a colaboração dos Procuradores, os quais 

encaminharam as peças de defesa apresentadas nos autos e os demais documentos ou peças que 

compunham os seus arquivos.  

  Por meio dos Procuradores obtivemos indicações do corpo técnico das 

Secretarias de Saúde, nas quais foram feitas apresentações do objeto de estudo desta pesquisa. 

                                                 
146 BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  http://www.stf.jus.br. Acesso em: 

12 ago. 2014. 

http://www.stf.jus.br./
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Assim como nas Procuradorias, houve reuniões na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de 

São Paulo (SES) e na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS/SP); já nas Secretarias 

Municipais de Saúde de Catanduva e Buritama, os primeiros contatos foram feitos por meio 

eletrônico, por telefone e continuaram apenas por correio eletrônico.  

                         Esses órgãos foram os responsáveis por fornecer os dados da execução dos 

julgados e os desdobramentos na seara administrativa, salvo no tocante à União, cujo acesso 

ocorreu no Ministério da Saúde, por e-mail.   

  Os dados fornecidos pela SES e pela SMS/SP estão atualizados até dezembro de 

2014. Nenhum deles permitirá identificar as partes autoras das ações judiciais, nem os 

advogados ou os prescritores dos medicamentos, salvo os disponíveis nos sites de pesquisa 

utilizados.  

 

5.2  Triagem dos julgados do STF 

 

  Destas 57 decisões monocráticas, constatamos:  

1) uma trata da concessão de cadeira de rodas, calçado ortopédico, cadeira de rodas para banho 

com assento sanitário, par de muletas canadenses e um “scooter” elétrico “freedom” modelo 

torque
 147

;  

2) uma diz respeito à internação e o custeio pelo Estado
148

;  

3) uma é de acidente de trabalho
149

;  

4) uma refere-se a transporte especializado gratuito para a realização de tratamento
150

;   

5) seis tratam do fornecimento de medicamentos por empresas privadas de planos de saúde
151

; 

6) dezessete  são de outros Estados
152

;  

7) vinte trazem questões de cunho processual
153

 e  

                                                 
147 ARE 709022. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014.  
148 ARE 771264. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014.  
149 Rcl 16637. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  http://www.stf.jus.br. 

Acesso em: 12 ago. 2014.  
150 RE 563216. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  http://www.stf.jus.br. 

Acesso em: 12 ago. 2014.  
151 AI 788477, AI 797698, AI 818965, AI 831238, ARE 685253 e ARE 720515. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. 

Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014. 
152 AI 663219, AI 698478, AI 716212, AI 857922, ARE 636827, ARE 640722, ARE 677187, ARE 682647, ARE 741568, Rcl 

10023, RE 507880, RE 523756 ED, RE 566471, RE 683615, RE 724293, RE 753514 e RE 760259. BRASIL (2014). Supremo 

Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014.  

http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
http://www.stf.jus.br./
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8) dez decisões serão objeto de análise pormenorizada
154

. 

 

  Com relação à primeira decisão, constante no item 1 – ARE 709022 – os itens 

requeridos não foram considerados medicamentos pelo Ministro, o que levou a sua exclusão. 

Além disso, não houve análise de mérito do recurso, pois, segundo o julgador, haveria a 

necessidade de um novo exame do conjunto fático-probatório dos autos.  

  No tocante ao ARE 771264, segunda decisão mencionada, a parte autora foi 

inicialmente internada em uma unidade de terapia intensiva (U.T.I.) de hospital particular e, 

posteriormente, removida para hospital público em razão de liminar. Houve o seu falecimento e 

o herdeiro pleiteia o custeio pelo Estado do período da internação particular. Verificamos que 

não se trata de medicamento, primeiro motivo pelo qual esta decisão foi excluída da análise. 

Ademais, o mérito do recurso não foi analisado, pois o questionamento não era constitucional, 

mas interposto com base em  legislação infraconstitucional, o que não é objeto de análise pelo 

Supremo Tribunal Federal. Por fim, o relator também entendeu que, se conhecido, seria a 

hipótese de uma nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, motivo pelo qual 

tampouco poderia ser conhecido.  

  A terceira decisão é a Rcl 16637 referente à ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em face de empresa que utilizava amianto crisotila. 

Buscava-se a condenação em indenização por danos patrimoniais e morais para os empregados 

expostos à substância, bem como o custeio de planos de saúde e fornecimento de 

medicamentos para o tratamento. Constatamos que não se trata do Sistema Único de Saúde e 

suas políticas públicas. Ademais, a ação foi ajuizada em face de empresa privada em razão de 

vínculo de trabalho; consequentemente, a exposição foi considerada um acidente, o que ensejou 

a exclusão desta demanda do nosso estudo.  

  Já a decisão mencionada no item 4, qual seja, RE 563216, insurge-se contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assegurou a uma criança portadora 

de autismo sua participação no programa de transporte especializado gratuito até o local da 

                                                                                                                                                           
153 AC 3200, AI 732582, AI 740030, AI 763523, AI 781987, AI 805176, AI 836456, ARE 646235, ARE 687466, ARE 

722422, ARE 759089, ARE 768189, ARE 769183, RE 454903 AgR, RE 560701, RE 562090, RE 627636, RE 627636 AgR, 

RE 650942 e RE 753076. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014. 
154 ARE 636791, ARE 645745, ARE 706331, ARE 710953, ARE 729718, ARE 730741, ARE 750183, ARE 788767, AI 

695813 e AI 824742. BRASIL (2014). Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 12 ago. 2014.   
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realização de seu tratamento. Verificamos que não se trata de medicamento e/ou tratamento, 

mas de transporte. 

  As próximas decisões passarão a ser analisadas em blocos, em razão da temática, 

e haverá subdivisões naqueles casos em que houver necessidade de especificar mais 

detalhadamente as informações.  

  O item 5 diz respeito às decisões proferidas nos autos AI 788477, AI 797698, AI 

818965, AI 831238, ARE 685253 e ARE 720515. Nestas busca-se o fornecimento de uma 

cadeira de rodas motorizada, dois tratamentos quimioterápicos, um tratamento de hepatite, 

novamente um tratamento quimioterápico e um produto para cirurgia de hérnia discal, 

respectivamente. Contudo, nos polos passivos dos feitos originários constam empresas privadas 

de plano de saúde, as quais não integram o Sistema Único de Saúde e suas políticas públicas, 

razão pela qual não serão analisadas.  

  As decisões constantes no item 6 (AI 663219, AI 698478, AI 716212, AI 

857922, ARE 636827, ARE 640722, ARE 677187, ARE 682647, ARE 741568, Rcl 10023, RE 

507880, RE 523756 ED, RE 566471, RE 683615, RE 724293, RE 753514 e RE 760259), 

embora tenham aparecido nos critérios estabelecidos pela pesquisa (“fornecimento” e 

“medicamento” e “Estado de São Paulo”, no lapso temporal entre 01/01/2010 e 31/12/2013), na 

realidade são originárias de outros Estados. Contudo, na fundamentação consta algum julgado 

que utiliza o critério apontado. Portanto, também não serão analisadas.  

  O item 7 traz decisões que não adentraram no mérito do recurso, ou seja, não 

analisaram profundamente a questão, portanto, não despertaram interesse nesta pesquisa.   

  A AC 3200 não foi conhecida em razão de a decisão de inadmissibilidade do 

Recurso Extraordinário já ter transitado em julgado quando do ajuizamento.  

  No AI 732582 o seguimento ao recurso foi negado, pois os dispositivos 

alegadamente desrespeitados e violados não foram prequestionados. Além disso, no tocante à 

legitimidade passiva do Município, o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência 

pacificada do Supremo Tribunal Federal no sentido da responsabilidade solidária dos entes da 

Federação em matéria de saúde.  

  Nas decisões proferidas nos recursos de AI 740030, AI 763523, AI 781987, AI 

836456 e RE 454903 AgR foi reconhecida a repercussão geral, nos moldes do art.543-B do 
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Código de Processo Civil
155

, sobre a controvérsia a respeito da legitimidade do Ministério  

Público para ajuizar ação civil pública, representando pessoas necessitadas, em face dos entes 

federados para fornecer medicamentos. Portanto, trata-se de uma das condições da ação.  

  Já no AI 805176 foi negado seguimento em razão da sua intempestividade.  

  No ARE 646235 foi negado seguimento ao agravo por ausência de 

prequestionamento da matéria constitucional e pela impossibilidade de análise em âmbito de 

recurso extraordinário de legislação infraconstitucional.  

  No mesmo sentido, o ARE 687466. Nele, a matéria não foi profundamente 

analisada, tendo em vista que, segundo o relator, não houve prequestionamento da violação da 

matéria, o que ensejou o não provimento do recurso.  

                        O ARE 722422 obteve a mesma análise do ARE 646235 acima mencionado.   

  No ARE 759089 também não foi dado provimento ao recurso, pois não houve 

ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Sobre o questionamento da 

ilegitimidade da União, a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal referente à solidariedade entre os entes federados.  

  No mesmo sentido, o ARE 768189, ou seja, pela ausência de ofensa direta e 

literal a preceito da Constituição da República, bem como pelo não cabimento de recurso 

extraordinário para simples reexame de prova.  

  Já no ARE 769183 o recurso foi conhecido para negar seguimento ao recurso 

extraordinário, haja vista o entendimento da Corte de que as decisões que concedem ou 

denegam medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de 

constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário pelo art.102, III, “a” da 

Constituição Federal.  

  No RE 560701 também não foi satisfeito o requisito do prequestionamento e no 

tocante à alegação de ilegitimidade a decisão impugnada encontra-se em consonância com o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da responsabilidade solidária dos entes 

da Federação em matéria de saúde. O mesmo ocorreu com o RE 562090.   

  No RE 627636 foi dado provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade 

do Ministério Público a fim de ajuizar ação civil pública para o fornecimento de medicamento. 

O acórdão recorrido extinguiu a ação sem resolver o mérito por reconhecer a ilegitimidade da 

                                                 
155 BRASIL (1973). Planalto. Código de Processo Civil, art.543-B. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 25 

nov. 2014.  

http://www.planalto.gov.br/
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instituição, pois esta defendia o interesse individual não homogêneo de pessoa maior, não idosa 

e não incapaz.  

  Posteriormente, a decisão foi reconsiderada no RE 627636 AgR e reconhecida a 

sua repercussão geral, nos moldes do art.543-B do Código de Processo Civil
156

, sobre a 

controvérsia a respeito da legitimidade do Ministério  Público para ajuizar ação civil pública, 

representando pessoas necessitadas, em face dos entes federados para o fornecimento de 

medicamentos.  

  Passemos ao penúltimo recurso, o RE 650942. Trata-se de ação civil pública de 

improbidade administrativa no qual houve a contratação direta, sem licitação, sob o manto da 

emergência, para compra e fornecimento de medicamentos. Negou-se seguimento ao recurso, 

pois para concluir diversamente do Tribunal de origem seria necessário reexaminar a legislação 

infraconstitucional pertinente e o conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na 

instância recursal extraordinária 

  Por fim, o RE 753076, que possui a mesma fundamentação do caso anterior.  

  Seguiremos agora à análise dos dados concretos objeto desta pesquisa, ou seja, 

as decisões do Supremo Tribunal Federal que não foram excluídas por critérios processuais, ou 

os demais casos apontados cujo desdobramento foi pesquisado na seara administrativa.  

 

5.3  Análise das dez decisões monocráticas e uma decisão de suspensão de liminar 

 

5.3.1  Decisões monocráticas 

 

  Para facilitar a análise neste ponto e nos subsequentes, as decisões serão 

agrupadas de acordo com os réus, ou seja, a partir do ente público responsável pelo 

cumprimento da decisão.  

 

5.3.1.1 Estado de São Paulo 

 

  Neste item serão analisadas três decisões. Tecnicamente, no polo passivo dos 

feitos constam o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo (em duas decisões) e o 

Município de São Bernardo do Campo (em uma), como litisconsortes. Contudo, ao pesquisar os 

                                                 
156 BRASIL (1973). Planalto. Código de Processo Civil, art.543-B. Disponível em: http://www.planalto.gov.br.  Acesso em: 25 

nov. 2014.  

http://www.planalto.gov.br/
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dados e realizar as visitas técnicas às Procuradorias e às Secretarias de Saúde, verificamos que, 

na realidade, o cumprimento é realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, seja por já possuir 

uma política específica para o caso concreto, seja por ser um medicamento de sua atribuição. 

Assim, os julgados foram incluídos neste item, como se fossem apenas o Estado de São Paulo 

como réu.  

  Começaremos pelo ARE 788767. Trata-se de um mandado de segurança, com 

pedido de liminar, no qual a parte autora requereu o fornecimento de insulina análoga (insulina 

Glargina, nome comercial Lantus), tiras e agulhas para canetas de aplicação de insulina para o 

tratamento de Diabetes Mellitus tipo I.  

  Entre todos os processos analisados nesta pesquisa, este foi o caso em que a 

autora fez um prévio requerimento administrativo, o qual está comprovado documentalmente. 

                        Segundo a resposta da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o pedido 

administrativo não pode ser atendido, pois as insulinas disponíveis no SUS, quais sejam, a 

regular e a NPH, suprem as necessidades dos pacientes diabéticos quando administrados 

corretamente. Informa, ainda, que não há benefícios claros, mas inconsistentes e clinicamente 

discutíveis sobre o medicamento pedido. Argumenta que não havia evidências de vantagem da 

sua utilização em comparação com as disponíveis e com aquelas fornecidas nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) pelo Ministério da Saúde.  

  No relatório técnico da SES integrante do processo, reiterou-se a informação 

acima acrescentando que as seringas, agulhas, lancetas, tiras dosadoras e aparelhos 

(glicosímetros) para medir glicemia capilar são fornecidos pelo SUS. Noticiou que para o 

cidadão receber o medicamento e os insumos é necessário inscrever-se no programa municipal, 

por meio de uma unidade básica de saúde (UBS). Informou ainda que todos os municípios 

paulistas possuem um programa para tratamento de diabete. Com relação às canetas e às 

agulhas discriminadas na petição inicial de aplicação de insulina, relatou que não estão 

disponibilizadas no SUS. Além disso, apresenta dados técnicos e comparativos entre as 

insulinas análogas e as disponíveis pelo Ministério da Saúde de forma a apresentar a 

justificativa da escolha da política pública. Por fim, aponta que o relatório médico juntado aos 

autos está incompleto, pois não informa se houve outras medidas terapêuticas, como a 

adequação do peso corporal, atividade física monitorada e orientação nutricional.  
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  A sentença concedeu a ordem para determinar que os entes públicos 

fornecessem o medicamento e os insumos requeridos, consistentes na insulina lantus e na 

insulina humalog, tiras reagentes, lancetas, glicosímetro e agulhas para canetas de aplicação das 

insulinas, por prazo indeterminado, desde que mantida a condição de pobreza.  

  Houve interposição de recurso de apelação por todas as partes. No acórdão, o 

órgão julgador deu provimento aos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e do 

Município de São Bernardo do Campo para denegar a segurança com base nos seguintes 

fundamentos: o Estado (em sentido lato) não está obrigado a atender a todos e de todas as 

formas, ou seja, estabelecida a política pública, o seu destinatário pode exigir o que foi 

estabelecido em lei, de modo uniforme e impessoal, e se a parte autora requer um tratamento 

diferente do oferecido pela rede pública, deve demonstrar a inadequação dos medicamentos e 

dos insumos fornecidos.  

  O impetrante interpôs Recurso Extraordinário (RE), cujo seguimento foi negado; 

consequentemente, houve a interposição do recurso de agravo desta decisão.  

  O STF conheceu o agravo, deu provimento ao RE e restabeleceu a sentença 

proferida em primeira instância. Para tanto, fundamentou sua decisão no art.196 da 

Constituição Federal que garante de forma indistinta e incondicional o direito à saúde; a 

irreversibilidade da patologia, pois se não concedido o tratamento haveria risco de preservação 

da própria vida; entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde e o interesse 

financeiro e secundário do Estado, não restam dúvidas de que os primeiros devem ser 

resguardados; o previsto na Constituição não pode ser uma mera promessa constitucional 

inconsequente; a responsabilidade do Estado em conferir efetividade às normas constitucionais 

e a Constituição legitima a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário quando os 

órgãos estatais não respeitam o mandamento constitucional, notadamente no tocante à saúde. 

Para finalizar, aponta que a decisão do Tribunal recorrido diverge da orientação jurisprudencial 

firmada pela Corte, não obstante esta seja para nós tecnicamente a que melhor analisou a 

questão, pois trouxe tanto a ponderação, por meio da proporcionalidade, ainda que não 

explícita, como a questão técnica do medicamento. 

  Encontramos a aplicação do entendimento da Corte Constitucional baseada tão 

somente em argumentos jurídicos predefinidos, sem qualquer ponderação e análise do princípio 
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da proporcionalidade, ou qualquer menção ao aspecto técnico do medicamento por meio das 

decisões proferidas anteriormente.  

                       De acordo com as informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES)
157

, 

apresentamos a próxima tabela (Tabela 4 – ARE 788767 informações execução do julgado: 

unidade, primeira e última retirada, itens, quantidades, valores e preço do similar no SUS), que 

nos permite analisar os dados referentes à execução do julgado na esfera administrativa. Nela 

consta o número do processo perante o 1º grau de jurisdição, a unidade na qual foram entregues 

os medicamentos, a data da primeira retirada e da última, os itens do pedido, as quantidades, o 

valor unitário, o valor total e quando disponível pelo SUS, o preço dos similares para 

possibilitar a comparação entre eles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 O primeiro recibo de entrega do medicamento para a parte autora foi em 01/07/2009 e o último ocorreu em 22/05/2014. Os 

produtos fornecidos foram: 1. a insulina lispro sem marca 100 Ui/MI – 3 MI – refil/unidade – custo unitário R$18,00 – custo 

total R$36,00 – no SUS a insulina regular seria a correspondente e seu preço unitário é de R$11,00; 2. a insulina glargina sem 

marca 100 Ui/MI – 3 MI – refil/unidade, custo unitário R$ 62,14 –  custo total R$186,42 – no SUS a insulina NPH seria a 

correspondente e seu preço unitário é de R$8,80; 3. 150 lancetas para coleta de sangue capilar estéreis e descartáveis; custo 

unitário R$0,07 custo total R$10,35 – no SUS o preço unitário é de R$0,0339; 4. 100 agulhas sem marca para caneta aplicadora 

de insulina 8x0,25 mm; custo unitário R$0,216 custo total R$21,60; 5. Conforme informação obtida no setor técnico 

responsável tira e fita reagente são o mesmo produto. 150 fitas reagentes sem marca para glicemia capilar, custo unitário 

R$0,22 custo total R$33,00 – no SUS o preço unitário é de R$0,035 e o preço total é R$5,30; 6. um monitor de glicemia capilar 

sem marca escala de 10 a 600 mg/DI – preço incluso no da fita – fornecido conjuntamente.  
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Tabela 4 – ARE 788767 informações execução do julgado: unidade, primeira e última retirada, itens, 

quantidades, valores e preço do similar no SUS 
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Após analisar os dados apresentados, observamos que havia na política pública 

um medicamento similar e com menor custo, com exceção da agulha para caneta aplicadora e 

do monitor de glicemia, os quais não integram o SUS.  

  Ademais, conforme constou na informação técnica que respaldou a contestação 

do réu, não havia evidências científicas sobre a melhor eficácia (funcionamento em condições 

ideais) e efetividade (funcionamento no mundo real) dos medicamentos pleiteados em face dos 

já existentes na política pública.  

  Apresentamos a tabela e os gráficos abaixo revelando a diferença percentual 

entre as insulinas previstas no tratamento fornecido pelo sistema de saúde e as requeridas por 

meio da ação judicial. A tabela demonstra com clareza o ônus financeiro para o ente público:  

 

Tabela 5 – ARE 788767 aumento estatístico do custo dos itens no SUS e o decorrente da medida judicial 

Custo SUS Custo Judicial Aumento (%)

Insulina Regular x Insulina Lispro 11,00R$             18,00R$           64%

Insulina NPH x Insulina Glargina 8,80R$               62,14R$           606%

Lanceta 0,0339R$           0,0690R$         104%

Fita/Tira 0,0353R$           0,2200R$         523%  

 

Figura 2 – ARE 788767 gráfico ilustrativo diferença de preço entre insulinas 
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Figura 3 – ARE 788767 gráfico ilustrativo diferença de preço entre lancetas e fitas/tiras 

 

 

  Além disso, a via utilizada (mandado de segurança), não permite a fase de 

instrução, de forma que a prova era preconstituída e apresentada com a inicial. No presente 

julgado, a prova ocorreu por meio de um relatório médico, o que já criticamos nesta pesquisa, 

quando da análise da interpretação do art.196 da Constituição Federal.  

  No AI 695813 a parte autora, por meio de demanda pelo procedimento 

ordinário, pleiteou em face do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo o 

fornecimento de tiras reativas para medir a glicemia, compatíveis com o glicosímetro 

AccuChec (sessenta tiras por mês, em razão de serem dois testes ao dia); lancetas para controle 

da glicemia (mesma quantidade e pelo mesmo motivo); metformina 850 (trinta cápsulas por 

mês – um comprimido por dia); glimeperide 2 mg (idem ao item anterior) e enalaprilmoleato 5 

mg (igual ao anterior) para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo II e hipertensão.  

  A liminar foi concedida para o fornecimento dos medicamentos, dos insumos e 

dos produtos indispensáveis ao tratamento.  

  A SES prestou informações técnicas para respaldar a defesa do Estado 

apresentando os seguintes dados:  
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1. o medicamento glimepirida é um hipoglicemiante oral indicado para pacientes 

diabetes tipo II que não conseguem controlar a hiperglicemia com exercícios físicos e 

dietas. Não está disponível pelo SUS, mas há similar terapêutico (glibenclamida 5 mg 

comprimido – nome comercial: Daonil) no Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, por meio da Portaria 

GM/MS n.º 371/2002; 

2. o medicamento metformina 500 mg comprimido (nome comercial: Glucoformin) é 

um hipoglicemiante oral contemplado no programa;  

3. o medicamento maleato de enalapril 5 mg, comprimido, não é padronizado, 

contudo, havia similar terapêutico padronizado, como o captopril 25 mg, comprimido 

contemplado no Programa de Assistência Farmacêutica – Dose Certa e 

disponibilizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS);  

4. os correlatos, como fitas reagentes e lancetas, não estão disponibilizadas para 

fornecimento ambulatorial, tendo em vista que estava em estudo para uma adequada 

aquisição em cumprimento à Lei nº10.782/01, a qual prevê diretrizes para uma 

política de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora de diabetes no 

âmbito do SUS.  

 

 

  O pedido foi julgado parcialmente procedente. A parte autora, o Estado de São 

Paulo e a Municipalidade recorreram. Os apelos dos réus foram negados e foi acolhido o da 

parte autora para estender, em regime de obrigação solidária decorrente da lei, a condenação ao 

Estado de São Paulo.  

  Houve interposição de RE, ao qual foi negado seguimento e interposto o recurso 

de agravo cuja fundamentação constou que o acórdão recorrido estava em sintonia com a 

jurisprudência da Corte ao considerar legal a imposição de multa diária em face do Poder 

Público quando houver descumprimento da obrigação determinada por ordem judicial, motivo 

pelo qual foi negado provimento ao agravo.  

  Portanto, não visualizamos a análise técnica (sobre a ponderação na aplicação da 

norma), nem científica (eficácia e efetividade dos medicamentos pleiteados em face dos 

similares no SUS), com relação ao fundamento das decisões.  

                       Segundo as informações da SES
158

 demonstradas na próxima tabela (Tabela 6 – 

AI 695813 informações execução do julgado: unidade, primeira e última retirada, itens, 

quantidades, valores e preço do similar no SUS), verificamos os dados referentes à execução do 

julgado na esfera administrativa. Assim como no caso anterior, consta o número do processo 

                                                 
158 A primeira retirada da parte autora ocorreu em 12/04/2010 e a última em 02/08/2011. Houve o fornecimento de: 1. 30 

comprimidos de Gilmepirida, 2 mg, sem marca – preço unitário R$0,087 preço total R$2,61; 2. 30 comprimidos de Enalapril 5 

mg, sem marca, custo unitário R$0,15, preço total R$4,50 – no SUS o preço unitário é de R$0,0280; 3. 30 comprimidos de 

Metformina 850 mg sem marca, custo unitário R$0,330 preço total R$9,90 – no SUS o preço unitário é de R$0,062; 4. 30 

lancetas para coleta de sangue capilar, estéril e descartável, sem marca, custo unitário R$0,069 preço total R$2,07 – no SUS o 

preço unitário é R$0,0339; 5.150 fitas reagentes para glicemia capilar sem marca, custo unitário R$0,22 preço total R$33,00 – 

no SUS o preço unitário é de R$0,035 e o preço total é R$5,306; 6. um monitor de glicemia capilar, escala de 10 a 600 mg/DI, 

sem marca, preço incluso no valor da fita.  
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perante o 1º grau de jurisdição, a unidade na qual foram entregues os medicamentos, a data da 

primeira retirada e da última, os itens do pedido, a quantidade, os valores unitário e total e, 

quando disponível pelo SUS, o preço dos similares para possibilitar a comparação entre eles.   
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Tabela 6 – AI 695813 informações execução do julgado: unidade, primeira e última retirada, itens, 

quantidades, valores e preço do similar no SUS 
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  Assim como no caso anterior, o custo do medicamento, em comparação com o 

disponível no SUS para o mesmo tratamento, é superior e onera o sistema de saúde pública, 

notadamente porque há uma alternativa terapêutica para o mesmo tratamento.  

  A tabela e o gráfico seguintes permitem visualizar melhor os dados: 

 

Tabela 7 – AI 695813 aumento estatístico do custo dos itens no SUS e o decorrente da medida judicial 

Custo SUS Custo Judicial Aumento (%)

Enalapril 0,028R$             0,150R$           436%

Metformina 0,060R$             0,330R$           448%

Lanceta 0,0339R$           0,0690R$         104%

Fita/Tira 0,0353R$           0,2200R$         523%  

 

Figura 4 – AI 695813 gráfico ilustrativo diferença de preço entre itens da tabela 7 

 

 

  O ARE 645745 tramitou sob segredo de justiça. Desta forma, somente serão 

mencionados os dados aos quais tivemos acesso, que não permitem a identificação dos 

interessados envolvidos.  

   Trata-se de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo em face da Fazenda do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo para 

fornecerem alimentos a 18 menores portadores de necessidades especiais.  
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  O feito foi distribuído em 2007 de acordo com as informações colhidas na 

Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGMSP).   

  As fórmulas médicas requisitadas não integravam os protocolos da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), o que inviabilizou o fornecimento.  

  O Município de São Paulo, por meio da SMS, informou que os suplementos 

alimentares requeridos ou similares não constam da sua lista de insumos. Alegou que devido à 

falta de informações, como o histórico das fórmulas já testadas, os sinais e os sintomas 

apresentados, as datas de início dos testes realizados, o tempo de tratamento, os exames 

realizados e seus resultados não foi possível analisar se as fórmulas solicitadas eram a única 

alternativa de suplemento.  

  Posteriormente, a SMS informou nos autos que em razão do falecimento e da 

melhora de algumas crianças, nove no total, os excedentes adquiridos seriam repassados para 

outras crianças também necessitadas. 

  O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os dois réus a 

fornecerem aos infantes, que ainda constam no feito, os insumos descritos em receitas médicas 

anexadas aos autos de forma regular e ininterrupta. Tanto a Fazenda Estadual como a 

Municipalidade recorreram e apelaram, recursos aos quais foram negados os provimentos. 

Interpôs-se RE, cujo seguimento foi negado, o que deu azo ao agravo que foi conhecido para 

negar seguimento ao recurso extraordinário. Isto, porque, segundo o órgão julgador, o Tribunal 

decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte no tocante à 

legitimidade passiva do Município, além de apontar que após a Audiência Pública de Saúde é 

possível afirmar que a responsabilidade dos entes da Federação é solidária.  

  Neste feito o Supremo Tribunal Federal se ateve a outros aspectos referentes ao 

fornecimento de medicamento, especificamente a legitimidade e a responsabilidade solidária. 

Portanto, não foi analisado o fornecimento do medicamento em si sob o prisma do princípio da 

proporcionalidade.  

  Tampouco foi possível qualquer análise técnica sobre os medicamentos 

pleiteados, conforme apontado pelo órgão técnico responsável pela análise do pedido, de forma 

a respaldar a contestação do réu, tendo em vista que não havia nos autos informações hábeis 

para tanto.  
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  Conforme explicaremos abaixo, a obtenção de dados referente ao presente feito 

não foi completa. Por se tratar de um processo originário em 2007, muitos dados não foram 

rastreados na SMS porque houve problemas com o sistema de armazenamento das 

informações, o que levou à perda de arquivos.  

  Além disso, à época, a SMS não utilizava o sistema para emitir recibos, portanto, 

em alguns casos, não é possível saber as datas das primeiras retiradas e, em outros, tampouco 

da última. No entanto, obtivemos as seguintes informações pelo sistema da SES
159

, em 

dezembro de 2014:  

                                                 
159 1. criança nº1– primeira retirada em 29/01/2014 e última retirada 24/09/2014 – espessante alimentar instantâneo, isento de 

sabor, sem marca – 2.400 unidades – valor unitário R$0,128 – valor total R$307,20 – não ofertado pelo SUS;  

2. criança nº2 – sem recibo da primeira retirada e suspensão 13/04/2009 – módulo de triglicérides de cadeia média, sem ácidos 

graxos essenciais – sem quantidade – preço unitário R$0,124 – não ofertado pelo SUS;  

3. criança nº3  – sem recibo – óbito – a) dieta enteral adulto padrão com fibras, hipercalórica, hiperprotéica, isenta de sacarose, 

lactose e glúten, sem marca – 108.000 unidades – valor unitário R$0,022 – valor total R$2.376,00 – não ofertado pelo SUS; b) 

dieta enteral adulto padrão com fibras, hipercalórica, hiperprotéica, isenta de sacarose, lactose e glúten, isosource 1.5 cal, 

Nestlé – 32.400 unidades – valor unitário R$0,032 – valor total R$1.040,12 – não ofertado pelo SUS;  

4. criança nº4– sem recibo da primeira retirada – suspensão temporária 13/04/2009 – suplemento alimentar nutricionalmente 

completo, rico em fibras, hipercalórico 1,5 kcal/mi, isento de lactose e glúten, sem quantidade, preço unitário R$0,061, não 

ofertado pelo SUS; 

5. criança nº5  – sem recibo – suspensão temporária 13/04/2009 – alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo 

para crianças de 1-6 anos, normocalórica e normoproteica, sem quantidade, valor unitário R$0,032, não ofertado pelo SUS; 

6. criança nº6 – nenhum dado localizado;  

7. criança nº7  – sem recibo de qualquer retirada – modulo de triglicérides de cadeia media, sem ácidos graxos essenciais, sem 

quantidade, valor unitário R$0,124, não ofertado pelo SUS;  

8. criança nº 8 – primeiro recibo de retirada em 31/03/2010 – último recibo em 14/03/2014 a) Topiramato 25 mg, comprimido 

revestido, sem marca – 60 unidades – valor unitário R$0,070 – valor total R$4,20 – fornecido pelo SUS idêntico mesmo preço, 

b) Clobazam 10 mg, comprido, sem marca – 90 unidades – valor unitário R$0,230 – valor total R$20,70 – fornecido pelo SUS 

idêntico mesmo preço, c) Ácido valpróico 250 mg/5ml, solução oral, 100 ml, frasco, sem marca – 6 unidades – valor unitário 

R$7,850 – valor total R$47,10 – fornecido pelo SUS – R$1,585/frasco;  

9. criança nº9 –  sem dados de retirada – dieta líquida polimérica, normocalórica, nutricionalmente completa, com densidade 

calórica de 1,0 cal/ml, rica em fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten, para criança de 1 a 6 anos, sem quantidade, valor 

unitário R$0,048, não ofertado pelo SUS;  

10. criança nº10 – sem dados de retirada – óbito – a) dieta nutricionalmente completa em D12, rica em proteínas isoladas de 

soja, normocalórica, normoproteica, hipossódica, sem sacarose, lactose e glutén, baixa osmolaridade, uso enteral ou oral, sem 

quantidade, valor unitário R$0,047, não ofertado pelo SUS, b) suplemento nutricional lácteo em pó instantâneo rico em 

vitaminas, proteínas e minerais, sem quantidade,  valor unitário R$0,026, não ofertado pelo SUS;  

11. criança nº11  – não tem registro – não tem dados – sem ordem de dispensação – não apresentação de receita médica e 

relatório;  

12. criança nº12 – não tem registro – óbito 25/08/2011 – dieta enteral infantil padrão sem fibras, normocalórica, normoprotéica, 

para crianças de 1 a 10 anos, isenta de lactose e glúten, Nutren Jr Nestlé, sem quantidade, valor unitário R$0,032, não ofertado 

pelo SUS;  

13. criança nº13  – primeira retirada 13/04/2010 – último recibo 08/10/2014 – em atendimento – a) módulo espessante 

alimentar, instantâneo, isento de sabor, sem marca – 1.200 unidades – valor unitário R$0,128 e valor total R$153,60, sem 

correspondente no SUS, b) fralda geriátrica tamanho M descartável, Bigfral plus, 252 unidades mês, valor unitário R$1,460 e 

valor total R$367,92 – SUS valor unitário R$0,59;  

14. criança nº14 – sem dados de retirada – óbito – espessante instantâneo indicado para casos de disfagia e em enfermidades 

com risco de aspiração, sem quantidade, valor unitário R$0,128, não ofertado pelo SUS;  

15. criança nº15  – primeiro recibo janeiro de 2010 – última entrega 09/01/2014 – dieta enteral adulto padrão sem fibras, 

normocalórica, normoprotéica, isenta de lactose e glúten, Nutren 1.0 Nestlé – 48.000 unidades – valor unitário R$0,107 – valor 

total R$5.124,09, sem correspondente no SUS; 16. criança nº16  – sem dados de retirada – ordem de dispensação suspensa em 

05/12/2008 – dieta enteral adulto especializada para doença de Crohn, normocalórica, normoprotéica, isenta de lactose e glúten, 

modulen lbd Nestlé, sem quantidade, valor unitário R$0,69, sem correspondente no SUS; 17. criança nº17  – primeira retirada 

16/05/2011 – último recibo 01/10/2014 – dieta enteral adulto padrão com fibras, normocalórica, normoprotéica, isenta de 
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Tabela 8 – ARE 645745 informações execução do julgado: unidade, primeira e última retirada, itens, 

quantidades, valores e preço do similar no SUS quando existente:  

 

                                                                                                                                                           
sacarose, lactose e glúten, ml, Fibersource Nestlé – 270.000 unidades – valor unitário R$0,039 – valor total R$10.544,21, sem 

correspondente no SUS; 18. criança nº18 – sem dado algum.  
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  Desta forma, há poucos critérios para comparação com os medicamentos 

fornecidos pelo SUS, pois não havia medicamentos similares para a política pública existente à 

época.  No entanto, nos casos em que foi possível fazer uma análise comparativa, verificamos 

que os custos dos medicamentos fornecidos pelo sistema público de saúde eram inferiores ao 

gasto para adquiri-los e disponibilizá-los para as partes autoras.  

 

Tabela 9 – ARE 645745 aumento estatístico do custo dos itens no SUS e o decorrente da medida judicial 

 

Custo SUS Custo Judicial Aumento (%)

Ácido Valpróico 1,585R$             7,850R$           395%

Fralda Gerátrica Descartável - Tam M 0,590R$             1,460R$           147%  

 

Figura 5 – ARE 645745 gráfico ilustrativo da diferença de preço entre itens da tabela 9 

 

 

5.3.1.2 Município de São Paulo 

   

Para analisar processos nos quais o Município de São Paulo constou no polo 

passivo, faremos uma divisão em dois grupos, não obstante serem os mesmos produtos objetos 

de todos os feitos. O Supremo Tribunal Federal submeteu os feitos a regimes distintos, pois em 
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duas ações reconheceu a repercussão geral (AI 824742 e ARE 636791), as quais serão 

analisadas posteriormente.   

Começamos, então, pelos recursos ARE 730741, ARE 729718 e ARE 710953.  

  Todas são ações civis públicas ajuizados por Promotor de Justiça, na defesa de 

interesse de menores, com deficiências mentais, nas quais houve o pedido de fornecimento de 

fraldas com marca específica, e/ou tamanho distinto e/ou quantidade diferenciada.  

  A primeira característica comum a estes feitos é que todos tramitaram em 

segredo de justiça, razão pela qual não serão juntados quaisquer documentos hábeis a 

identificar os representados. Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos mediante acesso 

aos procedimentos internos, pela Procuradoria Geral do Município de São Paulo (PGMSP), sob 

a condição de manutenção do sigilo. Tampouco foi possível conseguir mais detalhes sobre o 

andamento processual no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, primeiramente em razão do 

sigilo, depois porque são processos antigos e distribuídos antes da informatização do sistema 

atual (a partir de 2009, em fases progressivas). 

  No primeiro caso, ARE 730741, a parte autora é uma criança portadora de 

paralisia cerebral (CID G80.1), de acordo com informações constantes no recurso perante o 

STF.  

                        A fralda requerida foi da marca Pamper’s noturna, ou Total Comfort, tamanho 

GG, oito unidades diárias, um total de 240 fraldas/mês, sob a alegação de alergia às demais 

fraldas existentes no mercado. O feito foi distribuído em 2008, pois segundo a PGMSP, a 

citação ocorreu em 12/08/2008.  

  O relatório médico que embasou o pedido não era do SUS, mas de uma clínica 

particular.  

  De acordo com as informações técnicas prestadas para subsidiar a contestação, o 

fornecimento de fraldas descartáveis não constava da relação de insumos para dispensa nas 

Unidades Básicas de Saúde da Municipalidade. Ponderou-se que a manutenção da higiene 

corporal, assim como a alimentação, o vestuário e a habitação são necessidades humanas as 

quais devem ser garantidas a fim de preservar a dignidade humana, no entanto, este 

atendimento não é atribuição específica do setor de saúde.  
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  A sentença foi procedente. Houve apelação a qual negou-se provimento, o que 

ensejou o Recurso Extraordinário (RE) que também teve seu seguimento negado. Desta forma, 

interpôs-se o agravo, objeto desta análise.   

  O órgão julgador entendeu não assistir razão ao Município de São Paulo, pois 

caso acolhida a pretensão recursal haveria desrespeito aos preceitos constitucionais do direito à 

vida e à saúde, inclusive com a possibilidade de irreversibilidade da situação para a criança, 

que necessita do tratamento para a preservação da sua própria vida.  

                        O julgado fundamenta no sentido do art.196 da Constituição Federal estabelecer 

um imperativo de solidariedade social e alega que entre proteger o direito à vida e à saúde, 

direitos inalienáveis e fundamentais, e um interesse secundário e financeiro do Estado, não há 

outra opção ao julgador senão respeitar a vida e a saúde, por questões de ordem ético-jurídica. 

  Continua  a fundamentação no sentido de que o caráter programático da norma 

não pode transformá-la apenas numa promessa constitucional, no reconhecimento formal de um 

direito, porque caracterizaria um gesto irresponsável de infidelidade governamental, tendo em 

vista que cabe ao Poder Público dar concretude, efetividade, e garantia integral aos preceitos 

constitucionais.  

  Desta forma, conclui o julgado que a essencialidade do direito à saúde qualificou 

a legitimação dos órgãos estatais, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, quando não 

observado o mandamento constitucional e por consequente a eficácia jurídico-social da norma.  

  Por fim, o agravo foi reconhecido para negar seguimento ao recurso 

extraordinário.  

  Assim, como nos demais casos examinados, foi aplicado o entendimento padrão 

pela Suprema Corte.  Verificamos posteriormente que o fornecimento de fraldas, por meio de 

um protocolo próprio, passou a fazer parte da política pública de saúde do Município de São 

Paulo em razão da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de um 

termo de ajustamento de conduta decorrente das ações ajuizadas. Nesse julgado, quando do 

ajuizamento do feito, ainda não estava em vigor o protocolo das fraldas.   

  De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo (SMS/SP)
160

, a criança recebeu as fraldas da marca Pamper’s na quantidade 

                                                 
160 Os dados anteriores a 2012 não foram passíveis de acesso, em razão de mudança de sistema e problemas técnicos com o 

computador mãe à época. O custo anual em 2012 para este demandante foi de R$1.501,76, o equivalente à R$125,14 mensal e 

R$0,52 a unidade. Em 2013 o custo anual foi de R$4.133,60, o que corresponde ao valor de R$344,46 mensal e R$1,43 a 
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requerida no período de 06/01/2012 a 29/10/2014, o que pode ser melhor visualizado na tabela 

e no gráfico apresentados abaixo. As compras eram feitas após a apresentação de prescrição 

médica atualizada e o contato era feito na metade do prazo, antes de expirar, para evitar a 

descontinuidade do fornecimento. Importante registrar que as aquisições foram realizadas por 

ata de registro de preço. 

 

Tabela 10 – ARE 730741 aumento estatístico do custo da fralda no SUS e o decorrente da medida judicial 

Fraldas marca Pamper´s Custo Judicial Anual Custo Judicial Mensal Custo Judicial Unitário Custo SUS Unitário Aumento (%)

Custo unitário fraldas - 2012 1.501,76R$               125,24R$                    0,52R$                         0,21R$                    148%

Custo unitário fraldas - 2013 4.133,60R$               344,46R$                    1,43R$                         0,21R$                    581%

Custo unitário fraldas - 2014 2.046,80R$               204,68R$                    0,85R$                         0,21R$                    305%

*2014 somente 10 meses  

 

Figura 6 – ARE 730741 gráfico ilustrativo diferença de preço entre itens da tabela 10 

 

 

                                                                                                                                                           
unidade. Já em 2014 o fornecimento foi parcial, apenas durante 10 meses, e foi no montante de R$2.046,80. Portanto, o custo 

mensal foi de R$ 204,68 e o preço unitário de R$0,85. O custo unitário do SUS de aquisição de fralda, sem marca, entre 

2012/2014, no tamanho XG, pela SMS/SP, foi de R$0,21.  

 



86 

 

                                                                                                                                                                          

   Ainda que o custo do medicamento pleiteado aparentemente não seja elevado, 

inicialmente, ao analisarmos o preço do medicamento similar fornecido pela rede pública de 

saúde observamos uma diferença de valor. O custo era maior para o SUS, notadamente se 

pensarmos que a entrega ocorreria por um longo período de tempo, haja vista se tratar de 

criança com quadro de saúde extremamente frágil.  

  No segundo processo, ARE 729718, não havia informação pública sobre a 

patologia da criança.  

                        A fralda requerida era da marca Big Fral, tamanho G, 280 unidades por mês, ou 

seja, nove fraldas por dia. Não havia qualquer alegação específica a justificar a sua utilização. 

O feito foi distribuído em 2009, pois segundo consta na PGMSP, a citação ocorreu em 

31/07/2009.  

  O relatório médico que embasava o pedido foi fornecido pela Prefeitura da 

Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde, portanto, tratava-se de médico 

credenciado do SUS.  

  Conforme as informações técnicas prestadas para subsidiar a contestação, as 

fraldas descartáveis são dispensadas a pacientes internados, pois o item não consta na tabela do 

SUS (medicamentos, procedimentos e OPM – órteses, próteses e materiais especiais). O 

relatório acrescenta ainda que a concessão de fraldas foi excluída das atribuições da Secretaria 

Municipal de Atenção Básica da Pessoa com Deficiência de acordo com a Portaria nº29, de 

29/12/04 e que, naquele momento, não constava qualquer menção ou formalização da 

atribuição de fornecimento deste item a nenhuma Secretaria ou órgão público.  

  O documento informa ainda que o tema da concessão de fraldas foi objeto de 

audiências junto ao Ministério Público e representantes das Secretarias Municipal e Estadual de 

Saúde, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED) e 

Secretarias Municipal e Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS e SEADS) 

que tinham por objetivo verificar e formalizar as atribuições de cada pasta a respeito do 

assunto.  

                         Reitera, ainda, que em julho de 2008 foi instituída por uma Portaria Conjunta 

SEADS, SMADS, SMS e SMPED uma comissão para continuar discutindo o assunto. O 

resultado do debate foi encaminhado aos gabinetes das Secretarias envolvidas, mas até maio de 
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2009, quando estas informações foram elaboradas, ainda não havia qualquer pronunciamento a 

respeito da proposta apresentada. 

  A sentença foi procedente. Foi interposta apelação cujo provimento foi negado, 

o que ensejou o Recurso Extraordinário (RE). Este também foi negado e, desta forma, interpôs-

se o agravo, objeto desta análise.  

  O STF negou seguimento ao agravo, pois nada havia a prover quanto às 

alegações do agravante, após ter afastado o óbice da ausência de prequestionamento. O julgado 

inicia-se com a argumentação da Municipalidade, o qual reproduziremos partes, pois atualiza as 

informações prestadas pelo setor técnico quando elaborada a contestação. O grupo 

intersecretarial concluiu pelo fornecimento de fraldas, pela Secretaria Municipal de Saúde, para 

as pessoas cadastradas em Unidades de Atendimento Domiciliar (UAD), segundo o protocolo 

estabelecido.  

  Para se chegar a esta nova política pública, foram analisados a população 

atingida, a fase inicial de implantação do programa, os custos dos insumos e as limitações 

financeiras. Segundo o Município, pesou também na decisão encontrar a maneira de atingir o 

maior número de pessoas com o menor custo possível, sem prejudicar a eficácia do tratamento, 

pois o administrador é obrigado a fazer opções, já que não é possível atender a todos os casos.  

  Segundo o recorrente, a determinação judicial de se fornecer ao menor tutelado 

as fraldas descartáveis de marca específica e em quantidade superior prevista no protocolo 

existente na rede pública interfere na política pública estabelecida.  

  O órgão julgador rejeitou a alegação de ausência de prequestionamento, cujo 

entendimento perante o Tribunal recorrido impossibilitou o conhecimento do recurso, mas 

negou seguimento a este.  

  No caso concreto, houve a transcrição da ementa do acórdão recorrido, no qual 

ficou assentado ser responsabilidade de qualquer dos entes políticos da federação o dever de 

promover, prevenir e recuperar a saúde. Além disso, a ausência de fraldas nas listas de 

medicamentos não pode impedir o seu fornecimento, pois cabe ao Estado prover os atos 

indispensáveis para concretizar o direito à saúde, caso o cidadão não tenha meios próprios para 

adquiri-los. Portanto, nada havia a prover o quanto alegado pelo agravante.  
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  Aqui, como nos demais casos, também foi aplicado o entendimento consolidado 

no STF de que o Estado deve fornecer qualquer medicamento, desde que comprovada a 

carência da parte autora.  

  A ação foi ajuizada antes da publicação do protocolo de fraldas.  

  Segundo a SMS/SP, a criança recebeu as fraldas da marca Bigfral na quantidade 

requerida no período de 03/06/2011 a 15/08/2014
161

. Como no caso anterior, as compras foram 

realizadas mediante apresentação de prescrição médica atualizada; o contato era feito na 

metade do prazo antes de expirar para evitar a interrupção do fornecimento.  

  Importante destacar que as aquisições foram realizadas por ata de registro de 

preço.  

                        De acordo com a Administração Pública, os dados de 2011 foram perdidos em 

razão de um problema no computador matriz. Não obtivemos acesso às informações referentes 

ao ano de 2012.  

 

Tabela 11 – ARE 729718 aumento estatístico do custo da fralda no SUS e o decorrente da medida judicial 

Fraldas marca Bigfral Custo Judicial AnualCusto Judicial Semestral Custo Judicial Mensal Custo Judicial Unitário Custo SUS Unitário Aumento (%)

Custo unitário fraldas - 2013 5.846,40R$             2.923,20R$                    487,20R$                  1,74R$                        0,27R$                   544%

Custo unitário fraldas - 2014 5.846,40R$             2.923,20R$                    487,20R$                  1,74R$                        0,27R$                   544%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Em 2013, o custo anual foi de R$5.846,40, o custo semestral no montante de R$2.923,20, o equivalente ao gasto mensal de 

R$487,20 e o preço unitário de R$1,74. No ano seguinte (2014) o custo semestral foi o mesmo, o que perfaz o custo mensal de 

R$487,20. Cabe ressaltar que a criança recebeu apenas até agosto. Encontramos o mesmo preço unitário. O custo unitário de 

aquisição da fralda entre 2012-2014, no tamanho G, pela SMS/SP, foi de R$0,27.  
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Figura 7 – ARE 729718 gráfico ilustrativo diferença de preço entre itens da tabela 11 

 

 

                     Assim, o fornecimento da fralda fora do padrão oferecido pela política pública 

onera o orçamento da pasta da saúde.  

  No terceiro processo, ARE 710953, consta na decisão do STF que a parte autora 

é adolescente hipossuficiente portadora de encefalopatia crônica.  

                         O pedido não se refere a uma marca específica de fralda, como nos casos 

anteriores. O ponto controvertido é a quantidade pretendida, qual seja, sete unidades por dia, o 

equivalente a 210 fraldas por mês, tamanho M. O feito foi distribuído em 2010, pois conforme 

consta na PGMSP, a citação ocorreu em 18/02/2010.  

  No presente feito foram apresentados dois receituários médicos e três 

informações técnicas por parte do setor específico do Município. Passemos a analisá-los em 

ordem cronológica de apresentação no processo.  

  O primeiro receituário não apresentou justificativa alguma para a quantidade 

pleiteada. O médico a fundamentar o pedido também, como na ação anterior, era da Prefeitura 

da Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal da Saúde. Logo, tratava-se de médico 

credenciado do SUS.  



90 

 

                                                                                                                                                                          

  O primeiro ofício da SMS foi estritamente técnico ao informar que o material é 

padronizado junto ao almoxarifado central, o que impede a compra pela Coordenadoria, de 

acordo com o setor financeiro. Posteriormente, em um segundo ofício, foi informado que a 

deficiência apresentada pela parte autora constava no protocolo pactuado para fornecer fraldas 

às pessoas com deficiência. No entanto, a quantidade não era condizente com o protocolo,  pois 

o limite máximo quantitativo é de quatro fraldas por dia.  

  Foi apresentado um novo receituário no qual descrevia a patologia da paciente e 

esclarecia o pedido em quantidade maior, pois a parte autora é pessoa acamada, sem controle 

algum das suas funções fisiológicas, que inclusive necessita de ajuda de terceiros para tudo. 

Este documento possuía a mesma origem do documento anterior (Prefeitura da Cidade de São 

Paulo – Secretaria Municipal da Saúde).  

  No terceiro e último ofício do setor técnico – Área Técnica de Saúde da Pessoa 

com Deficiência/Coordenação de Atenção Básica – informou-se que nas referências 

bibliográficas pesquisadas sobre o assunto, não foram encontradas especificamente o número 

de micções por dia ou a quantidade de trocas necessárias às pessoas portadoras de deficiência 

mental. Narrou-se, ainda, que foram encontradas referências de quatro a seis micções por dia 

para uma criança de 12 anos. Portanto, a partir desses parâmetros, o número de fraldas 

disponíveis por meio do protocolo existente teria respaldo em evidências científicas.  

  O pedido foi julgado procedente. Houve a interposição de apelação cujo 

provimento foi negado, o que ensejou o Recurso Extraordinário – que também foi negado – 

ensejando assim o agravo, objeto desta análise.   

  O STF negou seguimento ao agravo, sob o fundamento de que a irresignação não 

prospera e destacou a vocação para o insucesso do recurso segundo a mesma fundamentação do 

julgado anterior, transcrevendo-se a ementa do acórdão recorrido, cujo teor é idêntico.  

  Aqui, mais uma vez, foi aplicado o entendimento consolidado no STF de que o 

Estado deve fornecer qualquer medicamento, desde que comprovada a carência da parte autora.  

  Verificamos, ainda, que a ré apresentou a informação técnica para embasar a 

opção pela quantidade de fraldas definidas pelo protocolo (de quatro a seis micções por dia 

para uma criança de 12 anos). Portanto, esses parâmetros respaldavam o número de fraldas 

indicados pelo protocolo.  
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  A ação foi ajuizada depois da existência do protocolo de fraldas e a sua 

fundamentação foi a quantidade diversa da especificada no documento.   

                        Conforme os dados fornecidos pela Administração, a criança recebeu as fraldas, 

sem marca específica, na quantidade requerida (de 210 fraldas/mês, ou 7 unidades por dia), no 

período de 04/05/2011 a 23/07/2014
162

. Assim como nos casos anteriores, as compras 

ocorreram mediante a prescrição médica atualizada; o contato era feito na metade do prazo 

antes de expirar, para evitar a interrupção do fornecimento.  

  Importante destacar que as aquisições foram realizadas por ata de registro de 

preço.  

                       Os dados de 2011 também não foram obtidos em razão de problemas envolvendo 

o sistema de informática, conforme já assinalamos.   

 

Tabela 12 – ARE 710953 aumento estatístico do custo da fralda no SUS e o decorrente da medida judicial 

 
Fraldas x Quantidade Custo Judicial Anual Custo Judicial Semestral Custo Judicial Mensal Custo Judicial Unitário Custo SUS Unitário Aumento (%)

Custo unitário fraldas - 2012 não fornecido 750,38R$                       125,06R$                   0,5955R$                    0,21R$                   183,57%

Custo unitário fraldas - 2013 - 1º Sem 1.503,02R$             750,38R$                       125,06R$                   0,5955R$                    0,21R$                   183,57%

Custo unitário fraldas - 2013 - 2º Sem *valor anual - 2013 752,64R$                       125,44R$                   0,5973R$                    0,21R$                   184,43%

Custo unitário fraldas - 2014 *dados não disponíveis. Passaram a ser disponibilizados pela rede pública básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Em 2012, os dados referentes ao fornecimento restringiram-se ao segundo semestre, o valor despendido foi de R$750,38, o 

que equivale a R$125,06 por mês e a R$0,59 por unidade. No ano de 2013, o custo do primeiro semestre foi o mesmo e, no 

segundo semestre, houve o aumento de valor para R$752,64, correspondente a R$125,44 mensais e a R$0,59 o preço unitário. 

Logo, o valor anual despendido foi de R$1.503,02. Já no ano de 2014, foram entregues as fraldas da rede pública básica, na 

quantidade requerida, portanto, não houve gastos. O custo unitário de aquisição da fralda entre 2012-2014, no tamanho M, pela 

SMS/SP, foi de R$0,21.  
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Figura 8 – ARE 710953 gráfico ilustrativo diferença de preço entre itens da tabela 12 

 

 

  Assim como verificamos nos casos anteriores, o custo da fralda onerou em pelo 

menos o dobro as finanças municipais.  

  Analisaremos agora os dois recursos nos quais a Corte Constitucional 

reconheceu a repercussão geral, quais sejam, o AI 824742 e o ARE 636791. 

  Verificamos que o AI 824742 é muito similar ao ARE 729718 analisado, sob os 

seguintes aspectos: não há informação no julgado sobre a patologia da criança nem referente às 

informações prestadas pela municipalidade sobre a elaboração do protocolo para o 

fornecimento de fraldas.  

                        Não houve pedido de uma marca específica de fraldas, tampouco com relação ao 

tamanho; restringiu-se apenas ao fornecimento da quantidade – 90 a 120 fraldas por mês – (três 

ou quatro fraldas por dia). Segundo a PGMSP, o feito foi distribuído em 18/12/2008 e a 

notificação ocorreu em 30/12/2008, portanto, anterior à elaboração do Protocolo de Fraldas 

pela SMS/SP.   

                         No mais, trata-se de uma ação de mandado de segurança impetrada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo representando o menor acometido de deficiência 

mental.   

  Não havia no processo administrativo na PGMSP, espelho do processo judicial, 

o relatório médico que embasou o pedido.  
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  Os dados técnicos apresentados para fundamentar as informações no mandado 

de segurança são iguais às prestadas no ARE 729718, quanto ao fato de a concessão de fraldas 

ter sido excluída das atribuições da Secretaria Municipal de Atenção Básica da Pessoa com 

Deficiência, de acordo com a Portaria nº29, de 29/12/2004; até aquele momento não havia 

qualquer menção ou formalização da atribuição de fornecimento do item a qualquer Secretaria 

ou órgão público.  

  O documento informa que o tema da concessão de fraldas foi objeto de 

audiências junto ao Ministério Público e representantes das Secretarias Municipal e Estadual de 

Saúde, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED) e 

Secretarias Municipal e Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS e SEADS) 

para verificar e formalizar as atribuições de cada pasta.  

                        Descreve, ainda, que em julho de 2008 foi instituída por uma Portaria Conjunta  

SEADS, SMADS, SMS e SMPED uma comissão para discutir o assunto. O resultado das 

discussões foi entregue pra os gabinetes das Secretarias envolvidas, mas em maio de 2009, 

quando estas informações foram elaboradas, ainda não havia qualquer pronunciamento a 

respeito da proposta apresentada. 

  A sentença foi procedente. Foi interposta apelação cujo provimento foi negado, 

o que ensejou o Recurso Extraordinário. Este também teve seguimento negado, o que ensejou o 

agravo, objeto desta análise.   

  O STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia “sub examine”, na qual se 

discute o fornecimento de medicamentos de alto custo. Até o momento não houve o 

julgamento, razão pela qual não analisaremos a decisão sob o enfoque do princípio da 

proporcionalidade.  

  Segundo a SMS/SP
163

, entre 17/05/2011 e 16/09/2014 a criança recebeu as 

fraldas Pamper’s na quantidade requerida (120 fraldas). Foi necessário apresentar prescrição 

médica atualizada para efetivar a compra e, no terceiro mês após a entrega, ou seja, na metade 

                                                 
163 Em 2012, obtivemos apenas os dados referentes ao fornecimento do segundo semestre, cujo valor despendido foi de 

R$1.318,68, o que perfaz o montante de R$219,78 por mês e o preço unitário da fralda de R$1,83, considerando o consumo 

maior de 120 fraldas, tendo em vista o pedido realizado de fornecimento entre 90 a 120 unidades por mês. No ano seguinte 

(2013), o custo do primeiro semestre foi de R$1.385,06, o que significa um custo mensal de R$230,84 e o preço unitário de 

R$1,92. Já no segundo semestre, o montante despendido foi de R$1.108,80, correspondente à R$184,80 por mês e R$1,54 por 

fralda. O valor anual total foi de R$2.493,86. Em 2014 foram entregues as fraldas de uma demandante falecida, a qual não 

retirou no almoxarifado, motivo pelo qual não há informação sobre os custos. Consideramos o custo unitário mais alto de 

aquisição da fralda entre 2012-2014 para o período, qual seja, a do tamanho G, pela SMS/SP, no valor de R$0,27.  
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do prazo antes de expirar, era feito o contato para a apresentação de uma nova prescrição, 

evitando assim a interrupção do fornecimento.  

  Importante destacar que as aquisições foram realizadas por ata de registro de 

preço.  

                        Novamente, em relação às informações de 2011, não obtivemos os dados em 

razão de problemas relacionados ao sistema de informática responsável por armazenar as 

informações.  

 

Tabela 13 – ARE 824742 aumento estatístico do custo da fralda no SUS e o decorrente da medida judicial 

 

Fraldas x Quantidade marca Pamper´s Custo Judicial Anual Custo Judicial Semestral Custo Judicial Mensal Custo Judicial Unitário Custo SUS Unitário Aumento (%)

Custo unitário fraldas - 2012 não fornecido 1.318,68R$                    219,78R$                   1,83R$                        0,27R$                   578%

Custo unitário fraldas - 2013 - 1º Sem 2.493,86R$             1.385,06R$                    230,84R$                   1,92R$                        0,27R$                   611%

Custo unitário fraldas - 2013 - 2º Sem *valor anual - 2013 1.108,80R$                    184,80R$                   1,54R$                        0,27R$                   470%

Custo unitário fraldas - 2014 *dados não disponíveis  

 

Figura 9 – ARE 824742 gráfico ilustrativo da diferença de preço entre os itens da tabela 13 

 

 

  Portanto, sem destoar dos casos analisados, o custo do fornecimento das fraldas 

gerou uma despesa maior para o orçamento da saúde.   

  Finalmente, avaliaremos o ARE 636791.  



95 

 

                                                                                                                                                                          

  Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo representante do Ministério Público, 

em nome de uma criança portadora de deficiência mental. Não há informação no julgado do 

STF sobre a patologia específica da criança.  

                         A fralda requerida foi da marca Mônica, tamanho XG, seis unidades por dia, 

um total de 180 fraldas/mês, sob alegação de alergia às demais fraldas existentes no mercado. 

O feito foi distribuído em 2008 e a citação ocorreu em 12/08/2008, segundo a PGMSP.  

  O receituário médico que embasou o pedido veio da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo – Secretaria Municipal de Saúde, portanto, elaborado por médico integrante do SUS.  

  Assim como no primeiro caso, ARE 730741, as informações técnicas 

apresentadas para respaldar a defesa indicavam que o fornecimento de fraldas descartáveis não 

constava da relação de insumos para a dispensa nas Unidades Básicas de Saúde do Município. 

O texto reconhece que a manutenção da higiene corporal, assim como a alimentação, o 

vestuário e a habitação são necessidades humanas que devem ser garantidas a fim de preservar 

a dignidade humana, no entanto, trata-se de um atendimento que não é atribuição específica do 

setor de saúde.  

  A sentença julgou procedente o pedido. Foi interposta apelação, cujo provimento 

foi negado. Desta forma, o Município de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, cujo 

seguimento foi negado, o que ensejou a interposição de agravo. Neste, a Suprema Corte 

reconheceu a repercussão geral da controvérsia, que discute o fornecimento de medicamentos 

de alto custo. Não há notícia no site do STF sobre possível data e seu julgamento.  

  Assim como no julgado anterior, não será possível analisar o entendimento da 

Corte Constitucional sobre o tema.  

  De acordo com as informações obtidas
164

, entre 19/05/2011 e 25/09/2014, a 

criança recebeu as fraldas da marca Turma da Mônica (180 fraldas por mês), tamanho XG. 

Assim como em todos os processos anteriores, foi apresentada prescrição médica atualizada 

para a compra e, no terceiro mês após a entrega, ou seja, na metade do prazo antes da 

expiração, era solicitada a apresentação de uma nova prescrição para evitar a descontinuidade 

                                                 
164 No ano de 2012, os dados obtidos restringem-se ao segundo semestre. O valor gasto foi de R$606,10, o que equivale ao 

custo mensal de R$101,00 e o preço de cada fralda em R$0,56. Em 2013, o custo do primeiro semestre foi de R$665,76, o 

equivalente ao custo mensal de R$110,96 e o preço unitário de R$0,61. Já no segundo semestre, o montante despendido foi de 

R$729,96, correspondente à R$121,66 por mês e R$ 0,67 por fralda. O valor anual total foi de R$1.395,72. Em 2014, de acordo 

com o sistema de acompanhamento da SMS/SP, no primeiro semestre foi despendido R$935,74, o que perfaz R$156,00 mensal 

e R$0,86 por unidade. O custo unitário de aquisição da fralda entre 2012-2014, no tamanho G, pela SMS/SP, foi de R$0,27. 
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do fornecimento. Importante frisar também que as aquisições foram realizadas por ata de 

registro de preço.  

  O ajuizamento da ação ocorreu antes da realização do Protocolo de Fraldas. As 

informações relativas a 2011 não estavam acessíveis em razão de problemas relacionados ao 

sistema de armazenamento de dados, conforme já descrevemos em casos anteriores.    

 

Tabela 14 – ARE 636791 aumento estatístico do custo da fralda no SUS e o decorrente da medida judicial 

Fraldas x Quantidade marca T. Monica Custo Judicial Anual Custo Judicial Semestral Custo Judicial Mensal Custo Judicial Unitário Custo SUS Unitário Aumento (%)

Custo unitário fraldas - 2012 não fornecido 606,10R$                        101,00R$                   0,56R$                        0,27R$                   107%

Custo unitário fraldas - 2013 - 1º Sem 1.395,72R$              665,76R$                        110,96R$                   0,61R$                        0,27R$                   126%

Custo unitário fraldas - 2013 - 2º Sem *valor anual - 2013 729,96R$                        121,66R$                   0,67R$                        0,27R$                   148%

Custo unitário fraldas - 2014 não disponível 935,74R$                        156,00R$                    0,86R$                        0,27R$                   219%  

 

Figura 10 – ARE 636791 gráfico ilustrativo diferença de preço entre itens da tabela 14 

 

 

  Assim, em comparação ao preço unitário da fralda no protocolo, o gasto do 

Município para a aquisição da marca específica foi um dispêndio não previsto em seu 

orçamento.  

 

5.3.1.3 Município de Catanduva 

 

                        No ARE 706331, tratava-se de demanda, distribuída em 31/01/2011, perante o 

Juizado Especial Cível de Catanduva, na qual a parte autora requereu o fornecimento do 
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medicamento sulfato de glicosamina 1,5 gr e sulfato de condroitina 1,2 gr, dose diária, durante 

o período de três meses, com pedido de antecipação de tutela.  

  A tutela antecipada foi deferida para determinar que o Município de Catanduva, 

em 5 dias, providenciasse o fornecimento do medicamento que contivesse o princípio ativo (e 

não o nome comercial específico), nas doses prescritas e pelo prazo necessário, segundo o 

critério médico. 

  Na fundamentação o órgão julgador entendeu que estavam presentes os 

requisitos a ensejar a medida pleiteada, pois se não fosse deferida naquele momento processual, 

o portador da moléstia não poderia aguardar o trâmite do feito para somente ao final obter o 

benefício pretendido, sob pena de agravamento do estado de saúde e de risco de morte.  

                        Contudo, a fundamentação ponderou o fato de não ter sido demonstrada a 

imprescindibilidade do medicamento da marca requerida, o qual somente poderia acontecer 

após a fase de instrução. Além disso, ferir-se-ia o princípio da isonomia, pois a parte autora 

receberia um medicamento de custo maior enquanto os demais pacientes da rede pública 

recebem similares ou genéricos de custo menor. O juízo entendeu que desta forma chegava-se a 

um ponto de equilíbrio tanto para o paciente quanto para o Poder Público, motivo pelo qual 

determinou a expedição de ofício ao médico prescritor do medicamento “de marca” para 

informar se seria possível a substituição por outro padronizado pelo Poder Público, ainda que 

similar ou genérico. Caso a resposta fosse negativa no tocante à substituição, então deveria 

apresentar uma fundamentação técnica consistente pela opção do referido medicamento; indicar 

os benefícios apresentando estudos científicos comprobatórios da eficácia (revistas indexadas e 

com conselho editorial); menção de uso pela parte autora de medicamentos fornecidos pelo 

SUS sem eficácia adequada e, por fim, se o profissional possui algum vínculo com o 

laboratório fabricante do medicamento requerido.  

  Determinou-se também a apresentação das três últimas declarações de bens e 

rendas da parte autora para aferir sua hipossuficiência.  

  Neste caso, o órgão julgador fez várias ponderações relacionadas ao 

fornecimento de medicamento e a tentativa de otimização dos direitos fundamentais 

envolvidos. De um lado, o direito individual da parte autora à saúde, e de outro, o direito 

coletivo à saúde pelo SUS. Portanto, o julgador em primeiro grau aplicou o princípio da 

proporcionalidade, haja vista que o fornecimento do medicamento não foi o pedido, mas a 
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decisão atingiria o fim estabelecido, pois determinou-se a entrega de medicamento com o 

mesmo princípio ativo, respeitando assim o subprincípio da adequação. O mesmo ocorreu com 

o subprincípio da exigibilidade, tendo em vista o pedido de esclarecimento sobre a existência 

de outro medicamento dentro da política pública do SUS igualmente eficaz. Por fim, não foi 

diferente quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, já que se 

assegurou o direito fundamental à saúde da parte autora, mesmo com prejuízo para a política 

pública, se comprovado tecnicamente a imprescindibilidade do medicamento como requerido 

(benefícios no caso concreto, apresentação de estudos científicos comprobatórios dessa 

eficácia, menção da eventual utilização anterior pelo usuário de medicamentos fornecidos pela 

rede pública sem eficácia adequada).  

  Segundo a contestação, a autora seria portadora de degeneração intrasubstancial 

no corno posterior do menisco medial no joelho direito e pequenos cistos subcortiais de aspecto 

degenerativo na tíbia do joelho esquerdo.  

  De acordo com parecer técnico da Auditoria Médica da Secretaria Municipal de 

Saúde, o qual embasou a peça de defesa apresentada pela municipalidade:  

 

Os fármacos sulfato de glicosamina e de condroitina são considerados agentes 

modificadores da estrutura articular em pacientes com osteartrose, e são usados com o 

objetivo terapêutico de reduzir a dor e a incapacidade funcional.  

Anexamos ao processo literatura médica (página 04) que afirma ‘revisão sistemática 

COHRANE de 8 ensaios clínicos randomizados de bom padrão metodológico não 

evidenciou benefício da glicosamina sobre a dor e função articular, e que tanto a 

glicosamina quanto a condroitina não foram significamente melhores que placebo na 

redução da dor’.  

 

  A contestação apresenta ainda outros dados.  

                      Aponta, por exemplo, que os fármacos não estavam previstos na Relação 

Nacional de Medicamentos (RENAME) e a existência de outros medicamentos passíveis de uso 

para o tratamento com custos inferiores, o que não autorizaria a condenação do Município a 

fornecer o medicamento requerido com base apenas em uma receita médica, a qual o 

profissional da saúde optou por uma das várias possibilidades passíveis de utilização no 

mercado.  

                        A contestação narra ainda que os pedidos judiciais são uma forma de burlar o 

SUS, pois a parte autora não está inserida no sistema público de saúde, haja vista sua prescrição 

particular e almeja somente o fornecimento do medicamento. 
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  Foram juntados o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde no qual 

verificamos as informações utilizadas na defesa do Município.  

  O pedido foi julgado procedente, com a ratificação da tutela anteriormente 

concedida, para condenar o Município de Catanduva a fornecer à parte autora o medicamento 

que contivesse o princípio ativo (e não o nome comercial específico) descritos na inicial e no 

receituário médico, nas doses prescritas e pelo prazo necessário ao tratamento, sem qualquer 

ônus. Não houve menção às determinações constantes da decisão interlocutória no tocante aos 

esclarecimentos referentes ao medicamento. Tampouco há alusão à eventual perícia técnica 

realizada.  

  O Município réu apresentou recurso com preliminar de cerceamento de defesa, 

haja vista que não constou nos autos que os medicamentos fornecidos pelo SUS não seriam 

eficazes para o caso clínico da autora. Pelo contrário, somente haveria uma prescrição médica 

com a indicação de medicamento para o tratamento de osteoartrose de joelhos. Desta forma, 

faltou comprovar que se trata de um caso diferente, o que não foi feito, pois não teria ocorrido a 

produção da prova pericial como pleiteado, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. No 

mérito, foram ratificadas as alegações apresentadas na contestação.  

  O colégio recursal competente manteve a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos.  

  O réu interpôs Recurso Extraordinário com base no princípio da isonomia, da 

separação dos poderes, do contraditório e da ampla defesa, o qual não foi admitido e ensejou 

interposição de agravo para conhecimento e processamento do recurso. Este foi conhecido, mas 

foi-lhe negado provimento, pois o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da 

jurisprudência firmada pela Corte Constitucional.  

  Neste caso concreto podemos dizer que, inicialmente, o princípio da 

proporcionalidade foi observado, conforme apontamos ao analisar a decisão interlocutória. 

Entretanto, apesar da sentença ter ratificado o pedido de tutela antecipada, não fez qualquer 

juízo de valor sobre as próprias determinações da decisão anterior, as quais aplicaram o 

princípio em análise.  

  De qualquer forma, dentro do nosso panorama de análise, foi, sem dúvida, a 

ação que melhor aplicou a proporcionalidade, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao 

manter o acórdão, que não reformou a sentença, na realidade, estaria a ratificá-la, pela via 
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transversa. Entretanto, não foi analisada sobre o ponto de vista das evidências científicas 

apresentadas. 

  De acordo com as informações obtidas perante a Secretaria Municipal de Saúde 

de Catanduva, a primeira retirada de sulfato de glicosamina 1,5 gr e sulfato de condroitina 1,2 

gr pela paciente/parte autora da ação foi em agosto de 2011, e a última retirada ocorreu em 

dezembro de 2012. Obtivemos a informação de que houve o ajuizamento de outra ação para o 

fornecimento do mesmo medicamento por prazo maior. No que interessa ao presente estudo, o 

pedido e a determinação judicial foi de fornecimento do medicamento pelo prazo de três meses 

(agosto, setembro e outubro de 2011).  

                          As aquisições foram realizadas inicialmente por meio da dispensa de licitação 

e, na sequência, via Pregão para Registro de Preços. Os recursos tiveram origem no tesouro 

municipal e o custo foi de R$ 30,00 por mês à época.  

  A alternativa terapêutica disponível no Componente Especializado foi o 

Cloroquina 150 mg, conforme informou a SMS. A caixa com 500 comprimidos, fabricado pela 

Fiocruz, com ICMS 0% e aplicação do desconto CAP (coeficiente de adequação de preço), 

custava R$ 28,43,  em fevereiro de 2015, segundo a tabela CMED.
165

 Portanto, o custo unitário 

era de R$0,05. Desta forma, para um tratamento mensal, o valor estimado era de R$ 1,71.  

  Utilizamos esta mesma tabela, com os critérios apresentados pela 

Administração, para atualizar o valor dos dois medicamentos requeridos pela parte autora e 

comparar os preços entre os medicamentos descritos para o mesmo aspecto temporal (tabela de 

2015) e com base em critérios idênticos.  

  Assim, utilizando a tabela para o medicamento de marca encontrado para o 

menor e maior preço – pois os restantes estão abrangidos entre os extremos – encontramos os 

medicamentos Ártico da empresa Eurofarma (1,5g+1,2g po sol or ct 30 sach al pap poliet x 5g) 

no montante de R$68,24 e, no outro extremo, Artrolive da marca ACHÉ (1500mg+1200mg 

gran ct 30 env al LAM x 4g) no valor de R$78,73
166

. Utilizando o dado de menor valor 

teríamos o preço unitário de R$2,27, o que significa para a Administração um custo 33% 

superior ao gasto caso o medicamento utilizado fosse o do SUS.  

                                                 
165 BRASIL (2015). ANVISA. Câmara de Regulação do mercado de medicamentos. Responsável pela informação do preço 

máximo de aquisição de medicamento nas farmácias e drogarias e a lista para compras públicas. Disponível em: 

http://s.anvisa.gov.br. Acesso em: 21 fev.2015.  
166 BRASIL (2015). ANVISA. Preços de medicamentos para compras públicas. Versão PDF (atualizada em 20/02/2015). 

Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 21 fev.2015, p.892.  

http://s.anvisa.gov.br/
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  Não obstante o valor do medicamento pleiteado aparentemente não ter 

inicialmente um custo elevado, quando analisamos o preço do medicamento similar fornecido 

pela rede pública de saúde observamos que a diferença é perceptível e, consequentemente, que 

houve um custo maior para o SUS.  

  

5.3.1.4 União 

 

  No feito ARE 750183, tratava-se de demanda, distribuída em 24/06/2005, 

perante o Juizado Especial Federal de Jundiaí, na qual a parte autora, representada pelo seu 

genitor, requereu o fornecimento de L– Glutamina – 3 gramas, L– Argirina – 1 grama, L– 

Taurina – 300 mg, L– Cartinino – 500 mg, Vitamina B2 – 50 mg, Vitamina B6 – 100 mg, 

Vitamina E – 400 UI, Nicotinamida – 100 mg e Carbonato de cálcio 500mg em cápsulas, além 

de Coenzima Q10 em cápsula de 100 mg, com pedido de antecipação de tutela.  

                       A parte alegou, em apertada síntese, que necessita de medicamento com 

formulação específica, que não está incluída na RENAME, para deter, ou retardar, o avanço da 

distrofia facio escapulo umeral (doença de Landouzy Dèjèrine). Esta doença tem origem 

genética e caracteriza-se por uma anomalia cromossômica responsável pela acelerada 

degeneração dos músculos da face, da cintura escapular e dos membros superiores. 

  Nessa decisão foi concedida a tutela com base na Portaria nº3.916/GM, de 10 de 

novembro de 1998
167

, especificamente no seu item 5.2, alínea “u”
168

.  

  Para embasar a contestação, foi apresentado o Parecer Técnico 

nº41/2005/DAF/SCTIE/MS pela União com o seguinte teor:  

 

Com relação à disponibilização dos medicamentos excepcionais, compete ao 

Ministério da Saúde efetuar os repasses de recursos destinados à aquisição de acordo 

com as tabelas de cofinanciamento. Aos Estados compete uma contrapartida de 

recursos financeiros para aquisição, seleção e programação dos medicamentos, além 

da dispensação dos medicamentos àqueles usuários do SUS que vierem a necessitar 

dos mesmos.  

[...] 

                                                 
167 BRASIL (1998). Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº3.916/1998. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 03 abr. 2015.  
168 5.2. Gestor federal – Caberá ao Ministério da Saúde, fundamentalmente, a implementação e a avaliação da Política Nacional 

de Medicamentos, ressaltando-se como responsabilidades: [...] u. adquirir e distribuir produtos em situações especiais, 

identificadas por ocasião das programações tendo por base critérios técnicos e administrativos referidos no Capítulo 3, 

“Diretrizes”, tópico 3.3. deste documento; (BRASIL (1998). Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº3.916/1998. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 03 abr. 2015).  

 

http://bvsms.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/
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O elenco de medicamentos excepcionais é constantemente revisado, estando 

atualmente em vigência elenco estabelecido pelas Portarias GM/MS nº1.318 de 23 de 

julho de 2002 e SAS/MS nº 921, de 25 de novembro de 2002.  

Os medicamentos requeridos pelo autor, fórmula de aminoácidos (L-glutamina + L-

artiginina + L-carnitina + L-taurina) e vitaminas (B2 + B6 + D + E + nicotinamida) e 

Coenzima Q10, são medicamentos manipulados com a função de antioxidantes 

multivitamínicos e multimineral. A Coenzima Q10 é uma coenzima antioxidante de 

ocorrência natural em quase todas as células do organismo e é essencial no processo 

de transformação dos nutrientes em energia para as células. Os antioxidantes protegem 

o organismo dos efeitos dos radicais livres, que danificam a célula e seu uso tem como 

objetivo a prevenir e tratar de doenças do coração, reforçar o sistema imunológico e 

retardar o processo de envelhecimento. É usada também no tratamento de doenças 

periodontais e hipertensão arterial.  

Todas estas informações são fundamentais para entendermos como está estruturado o 

sistema de fornecimento de informações à população e, ao mesmo tempo, informar 

sobre as responsabilidades dos níveis de gestão do SUS.  

Apesar da condição patológica do autor ainda não apresentar cobertura terapêutica 

pelo Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, sugerimos 

verificar a possibilidade, com base nas pactuações existentes no intuito de 

reorganização da Assistência Farmacêutica, norteada pela diretriz da descentralização 

e com os repasses realizados regularmente entre os níveis de gestão, de 

excepcionalmente, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, atender o autor para 

garantir a integralidade de atenção à saúde do mesmo.  

  

  A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela União 

assim como de incompetência em razão da ausência de réu previsto na Lei dos Juizados 

Especiais Federais (Lei nº10.259/01).  

  Durante o processo foi realizada uma prova pericial cujo laudo da perícia 

constatou o diagnóstico da doença apresentada, sua incapacidade total e permanente, além de 

apontar a evolução para piora.  

  Na fundamentação reconhece-se que as normas constitucionais que disciplinam 

a saúde teriam eficácia jurídica limitada e a aplicabilidade mediata e reduzida. Entretanto, em 

razão da legislação infraconstitucional, as normas passaram a ter eficácia jurídica e 

aplicabilidade direta, imediata e integral.   

  Utilizou-se ainda do princípio da igualdade em relação ao tratamento oferecido 

aos portadores do vírus do HIV pelo SUS e à parte autora, pois nada justificaria que os 

primeiros recebessem gratuitamente uma medicação que prolonga a vida e o autor não fizesse 

jus a idêntico direito.  

  Foi apontado que o doente possuía uma doença rara, cuja existência autorizaria a 

sua inserção na política de medicamentos de dispensação excepcional, nos termos da Portaria 

nº3.916/GM.  
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  Considerou-se ainda a condição de hipossuficiência da parte autora e de seu 

núcleo familiar, conforme constatado pela perícia socioeconômica.   

  Por fim, houve o reconhecimento de que o direito à vida engloba o direito 

integral à saúde, inclusive mediante o bloqueio de verbas públicas, se assim for necessário.  

  O pedido foi julgado procedente, com a ratificação da antecipação de tutela, para 

determinar o fornecimento de medicamento conforme descrito na inicial e acima transcrito.  

  O órgão julgador de primeiro grau pondera em sua decisão interlocutória, 

posteriormente ratificada na sentença, que fere o princípio da isonomia haver a previsão de uma 

política pública para o tratamento de portadores do vírus HIV e não haver a mesma política 

para a parte autora do caso concreto. Além disso, existia uma política específica para pessoas 

portadoras de doenças raras com a dispensação em caráter excepcional de medicamentos.  

                        Houve interposição de recurso, ao qual foi negado provimento e mantida a 

sentença conforme prolatada pela Turma Recursal da Seção de São Paulo. Dessa decisão 

interpôs-se Recurso Extraordinário, cujos fundamentos foram que os arts.196 e 198 da 

Constituição Federal não asseguram a destinação de recursos públicos a uma situação 

individualizada e que caberia ao Município a atribuição de fornecer o medicamento, nos termos 

dos repasses mensais realizados pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de 

Saúde. Este recurso não foi admitido, o que ensejou o agravo e a consequente remessa dos 

autos ao STF.  

  Neste ínterim, após reiteradas decisões determinando o cumprimento da 

sentença, a União informou o depósito do valor correspondente aos medicamentos pelo período 

de seis meses e houve  decisão, com força de alvará, de forma a possibilitar o levantamento 

destes valores. A ré também juntou aos autos o procedimento administrativo para adquirir o 

medicamento no ano de 2005. 

  A Suprema Corte negou provimento ao recurso, pois já está assentado o 

entendimento de que é dever do Estado fornecer tratamento médico adequado aos necessitados, 

o que ensejou o desprovimento do agravo.  

  Portanto, aplicou-se o entendimento consolidado de solidariedade entre os entes 

públicos, tampouco foi analisado o aspecto científico dos medicamentos pleiteados.  

                         Assim, poderíamos dizer que teria sido observado o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, pois buscou-se garantir o direito à saúde e à dignidade 
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humana com base em uma disposição normativa existente e de acordo com o meio empregado, 

tendo em vista que poderia haver o encaixe da situação fática narrada no ordenamento então 

vigente.  

  Entretanto, pelos documentos analisados, não fica claro que teria ocorrido o 

respeito aos dois outros subprincípios (adequação e exigibilidade), pois não há menção das 

evidências científicas dos medicamentos pleiteados e tampouco não haveria outros 

medicamentos igualmente eficazes e menos gravosos para o orçamento público de saúde.  

  Desta forma, parece-nos que não houve a aplicação do princípio da 

proporcionalidade em sua integralidade.   

  Segundo dados obtidos junto ao Ministério da Saúde, o processo administrativo 

de compra foi autuado em julho de 2005, após a análise da Consultoria Jurídica quanto à 

documentação necessária para o início da compra (decisão judicial, petição inicial e receituário 

médico) e, posteriormente, encaminhado ao setor responsável para a aquisição dos 

medicamentos.  

  O primeiro fornecimento ocorreu em dezembro de 2005; foram 18 aquisições até 

janeiro de 2015. Importante destacar que os medicamentos pleiteados não constam na tabela 

CMED. Quanto aos custos envolvidos, as últimas compras geraram os seguintes gastos: 

 

1. maio de 2014:  R$ 1.074,60;  

2. dezembro de 2013: R$ 477,00   

3. abril de 2013: R$ 387,00.  

 

  Os medicamentos são suficientes para seis meses.  

  A diferença de preço explica-se tendo em vista que nas compras realizadas em 

2013 alguns itens não obtiveram cotação de preço, o que inviabilizou a aquisição.  

  De acordo com informações obtidas perante o Ministério da Saúde, não havia ou 

há uma política específica de medicamentos para os portadores de distrofia facio-espaculo 

umeral perante o SUS.  
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  Inclusive, em pesquisa realizada perante a Biblioteca Virtual em Saúde – 

Cochrane BVS
169

, foram encontradas duas revisões sistemáticas (análise de toda a publicação 

já feita sobre os estudos de melhor nível). Na primeira
170

, cujo “objetivo foi verificar se há 

algum medicamento o qual controlaria a progressão da distrófica facio-escapulo umeral
171

”, a 

conclusão final é de que “não há evidência científica, com base em ensaios clínicos 

randomizados publicados, a embasar o tratamento com qualquer medicamento, mas somente 

dois ensaios foram publicados”
 172

. Na segunda revisão sistemática
173

, o objetivo foi “examinar 

as evidências da eficácia relativa das técnicas de fixação escapular para a melhora funcional 

dos membros superiores na distrofia muscular, particularmente a facioescapuloumeral”
174

.   

  Após esse levantamento, podemos compreender a ausência de política pública de 

medicamento a respeito, pois não existe evidência científica sobre o tratamento desta doença.  

   

5.3.2  Decisão de suspensão de liminar  

 

5.3.2.1 Município de Buritama 

 

  Antes de adentrarmos nos dados processuais deste feito, SL 437, gostaríamos de 

esclarecer que não há no sistema processual do Tribunal de Justiça de São Paulo o registro do 

andamento processual de forma a possibilitar a apresentação de dados mais precisos, como a 

data de distribuição, por exemplo, tampouco perante a Secretaria de Negócios Jurídicos de 

Buritama foi possível recuperar estas informações.  

                                                 
169 Biblioteca Virtual em Saúde. Portal de evidências. Revisões sistemáticas. Disponível em:  http://pesquisa.bvsalud.org. 

Acesso em: 03 abr. 2015.  
170 Rose Michael R. Tawil Rabi. Drug treatment for facioscapulohumeral muscular dystrophy. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 2, Art. nºCD002276. DOI: 10.1002/14651858.CD002276.pub2. 

Disponível em: http://cochrane.bvsalud.org/.  Acesso em: 03 abr. 2015.  
171 Tradução livre. The objective of the review was to determine whether there is any drug treatment which alters the 

progression of facioscapulohumeral muscular dystrophy. In: The Cochrane Library, Issue 2, Art. nºCD002276. DOI: 

10.1002/14651858.CD002276.pub2. Disponível em: http://cochrane.bvsalud.org/.  Acesso em: 03 abr. 2015.   
172 Tradução livre. There is no evidence from randomised controlled trials to support any drug treatment for 

facioscapulohumeral muscular dystrophy but only two randomised controlled trials have been published. (Rose Michael R, 

Tawil Rabi. Drug treatment for facioscapulohumeral muscular dystrophy. Cochrane Database of Systematic Reviews. In: The 

Cochrane Library, Issue 2, Art.nºCD002276. DOI: 10.1002/14651858.CD002276.pub2. Disponível em: 

http://cochrane.bvsalud.org. Acesso em: 03 abr. 2015). 
173 ORREL Richard W,; STEPHEN, Copeland ; R., Rose Michael. Scapular fixation in muscular dystrophy. Cochrane Database 

of Systematic Reviews. In: The Cochrane Library, Issue 2, Art.nºCD003278. DOI: 10.1002/14651858.CD003278.pub3. 

Disponível em: http://cochrane.bvsalud.org. Acesso em: 03 abr. 2015.  
174 Tradução livre. To examine the evidence for the relative efficacy of scapular fixation techniques in muscular dystrophy 

(especially facioscapulohumeral muscular dystrophy) in improving upper limb function. (The Cochrane Library, Issue 2, 

Art.nºCD003278. DOI: 10.1002/14651858.CD003278.pub3. Disponível em: http://cochrane.bvsalud.org. Acesso em: 03 abr. 

2015).  

http://pesquisa.bvsalud.org/
http://cochrane.bvsalud.org/
http://cochrane.bvsalud.org/
http://cochrane.bvsalud.org/
http://cochrane.bvsalud.org/
http://cochrane.bvsalud.org/
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  Nesta ação, a parte autora pleiteou o fornecimento do medicamento Temodal 

(Temozolamida) 75 mg/m para controle da doença Glioblastoma Multiforme.  

 De acordo com as razões do recurso de apelação interposto em face da sentença, 

o pedido foi julgado procedente para determinar ao réu a entrega do medicamento durante o 

período de tratamento.  

            O Município de Buritama apelou e reiterou os argumentos apresentados pela 

defesa. Preliminarmente, alegou a carência da ação sob o fundamento de que o medicamento 

requerido é de alto custo e, portanto, especial. Assim, ensejaria a responsabilidade da Secretaria 

Estadual de Saúde.  

                       Aduz ainda que o orçamento do Município não poderia suportar este ônus e que 

a Secretaria Municipal de Saúde tem procurado solucionar os pedidos administrativos o mais 

brevemente possível e conforme suas possibilidades.  

            Argumenta também que o art.196 da Constituição Federal não é autoaplicável e 

que é necessário observar o princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição Federal, 

pois o gasto oriundo da decisão judicial não tem prévia previsão orçamentária.  

 Haveria também, segundo o município, o desrespeito ao princípio da 

impessoalidade, porque se atenderia o interesse individual e não ao coletivo; ao princípio da 

separação de poderes; ao princípio da reserva do possível e às regras previstas nas leis 

orçamentárias.  

            Alega ainda que há vedação legal na Lei Orgânica do Município de realização 

de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários e abertura de 

crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes. Por fim, aponta a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade 

Fiscal.   

 Diante disso, foi interposto o pedido de suspensão dos efeitos de liminar que 

repisou os argumentos apresentados nas peças anteriores e acrescentou o custo dos 

medicamentos, quais sejam, quatro caixas de Temodal 120 mg por mês no montante de 

R$8.000,00. Informa que cada caixa possuía 5 comprimidos (fl. 20 da peça) e uma caixa do 

mesmo medicamento com dosagem de 350mg custava R$ 6.000,00. Desta forma, haveria o 

gasto de R$ 14.500,00 aproximadamente por mês e R$ 174.000,00 por ano. Estes dados seriam 
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os responsáveis pelo pedido apresentado, pois comprometeria a receita limitada do Município 

em questão.  

 Contudo, a peça não indica qual seria o orçamento municipal, apenas traz a 

informação de que emprega 23,91% do montante com a saúde pública.   

 O pedido foi indeferido, pois de acordo com o órgão judicante faltavam 

requisitos essenciais. Inicialmente, pontuou-se que há competência material para os três entes 

da federação para cuidar da saúde e assistência pública e que a atuação de um não exclui a do 

outro. Fundamentou-se ainda que não restou demonstrado a urgência e o perigo à economia 

pública de forma a ensejar a suspensão, pois trata-se apenas de uma pessoa. Justificou também 

a manutenção das decisões proferidas, pois o direito à saúde representaria uma consequência 

constitucional do direito à vida. Dispôs ainda que a regra do art.196 da Constituição Federal 

não pode ser meramente programática, pois seria um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental. Por fim, argumentou-se que não pode qualquer disposição infraconstitucional 

excluir a responsabilidade do réu quanto ao fornecimento de medicamento e que a suspensão 

poderia significar o “periculum in mora” inverso.  

 Foi interposto então um pedido de suspensão dos efeitos da sentença perante o 

STF. O Município informou ainda que encaminhou a parte autora para atendimento no Hospital 

do Câncer em Barretos/SP, inclusive disponibilizando o transporte público municipal (fl.37 da 

peça), o que não foi aceito pelo paciente sob a alegação de que a cidade era mais distante da sua 

residência, preferindo assim realizar o tratamento em São José do Rio Preto. Acrescentou que o 

tratamento no Hospital indicado pelo Município seria menos gravoso, tendo em vista que o 

medicamento seria ali ministrado pelo SUS.  

 Narrou que, segundo informações do setor contábil, o Município dispõe de R$ 

17.000,00 mensais para custear o fornecimento de medicamentos de todos os seus munícipes, o 

que em grande parte estaria prejudicado pelo custo do medicamento objeto da ação.  

 A Presidência do STF salientou que os incidentes processuais de suspensão de 

liminar, de segurança e de tutela antecipada constituem medidas excepcionais, motivo pelo qual 

devem ser tratados com rigor e excepcionalidade de forma a respeitar a organicidade do Direito 

e negou seguimento ao pedido.  

 Assim, verificamos que não houve análise da interpretação a ser dada, bem como 

do princípio da proporcionalidade.  
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 Em relação ao aspecto técnico do medicamento, não houve qualquer menção nas 

peças as quais obtivemos acesso. Entretanto, também não seria o caso de discuti-lo, pois o 

medicamento à época já constava no SUS para tratamento, mas deveria ocorrer em hospital a 

ele credenciado, cuja oportunidade foi dada à parte autora, a qual preferiu fazê-lo em hospital 

particular em cidade mais próxima.  

 De acordo com os dados fornecidos pela SMS de Buritama, antes do 

ajuizamento da ação, a parte autora procurou a Secretaria em questão para pleitear o 

medicamento, o que não pode ser atendido, haja vista o alto custo envolvido. Desta forma, a 

parte autora ajuizou a ação que determinou seu fornecimento, o que foi realizado pelo período 

de 17/06/2010 a 17/11/2010, com aquisição de seis caixas, e gerou um custo de R$ 39.000,00 

aproximadamente, o que representa o montante mensal de cerca de R$6.500,00 à época. 

 O referido medicamento, Temodal, não foi encontrado na tabela CMED
175

 na 

dosagem requerida, conforme constam nas peças processuais (75 mg/m – cinco comprimidos), 

razão pela qual utilizaremos o critério mais próximo (100 mg com cinco cápsulas).  

               Encontramos somente o medicamento fabricado pela Schering-Plough 

Indústria Farmacêutica, com ICMS 0% e aplicação do desconto CAP (coeficiente de adequação 

de preço). Na dosagem acima descrita, o medicamente custava, em fevereiro de 2015, 

R$1.684,21, segundo a tabela. Não estavam disponíveis os valores dos anos anteriores e 

tampouco conseguimos essa informação com a Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, não 

realizaremos um quadro comparativo dos valores, haja vista que são de períodos distintos.  

   

5.4  Desdobramentos na esfera administrativa 

 

                        Não foi possível realizar um rastreamento específico de cada julgado do 

Supremo Tribunal Federal no âmbito administrativo, pois os números de feitos recebidos nas 

Secretarias de Saúde são enormes, demandam uma análise técnica rápida, e as medidas, quando 

tomadas, decorrem da verificação de um número expressivo de pedidos equivalentes.  

  Apesar disso, surpreendeu-nos positivamente a capacitação, a especialização e a 

dedicação dos profissionais com os quais tivemos contato nas esferas federal, estadual e 

                                                 
175 BRASIL (2015). ANVISA. Câmara de Regulação do mercado de medicamentos. Responsável pela informação do preço 

máximo de aquisição de medicamento nas farmácias e drogarias e a lista para compras públicas. Disponível em: 

http://s.anvisa.gov.br.  Acesso em: 21 fev.2015.  

http://s.anvisa.gov.br/
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municipal. O volume de trabalho e a pressão aos quais estão expostos, em razão dos prazos de 

cumprimento das determinações judiciais, definitivamente são, ou seriam, um fator para que se 

acomodassem. No entanto, encontramos pessoas compromissadas, preocupadas com a 

judicialização crescente no âmbito da saúde e questionando-se sobre o que seria necessário 

fazer para conseguir uma melhor política pública de saúde, ou seja, o oposto de qualquer 

indício de estagnação.  

                           

5.4.1  Estado de São Paulo 

 

  No âmbito desse Estado foram criadas estruturas internas na administração para 

atender ao Poder Judiciário.  

                        Na Procuradoria Geral do Estado formou-se o núcleo de Saúde Pública 

responsável pelas ações que demandam medicamentos, tratamentos ou qualquer outro insumo 

nesta seara.  

  Também foi criada a Coordenação das Demandas Estratégicas do SUS na 

Secretaria de Estado da Saúde (CODES), vinculada ao Gabinete do Secretário, onde é feita a 

análise técnica dos pedidos, formulação de pareceres para embasar a defesa judicial do Estado, 

encaminhamento para o cumprimento das decisões e o acompanhamento, o que significa dizer 

que a coordenação é responsável pela gestão das demandas judiciais.  

  Em 2010, houve a implementação de um novo sistema de informações sobre as 

ações judiciais, por meio de um aplicativo para gerenciar estes dados, o S-Codes, no qual é 

feito o cadastramento de todas as ações ativas ajuizadas em face do Estado, referente à 

Secretaria da Saúde, exceto as relacionadas ao tratamento de saúde mental
176

.  

  Houve a formação de uma Câmara Técnica que atua no Fórum da Fazenda 

Pública da Capital (projeto piloto juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, por meio de convênio), a qual faz atendimentos pré-processuais no âmbito dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e consultas técnicas para as Varas especializadas, denominada 

Triagem Farmacêutica no Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo.   

                                                 
176 Para mais informações, verificar: FILHO, Michel Naffah; CHIEFFI, Ana Luiza; CORREA, Maria Cecília M.M.A. S-Codes: 

um novo sistema de informações sobre ações judiciais da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Bepa 2010; Disponível 

em: http://portal.saude.sp.gov.br. Acesso em: 15 fev.2015.  

http://portal.saude.sp.gov.br/
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  Também foi disponibilizada, por meio de correio eletrônico, a consulta direta 

aos magistrados. A Coordenação das Demandas Estratégicas do SUS na Secretaria de Estado 

da Saúde (CODES) faz a intermediação com instituições de renomada qualidade e notório 

saber de pesquisa e hospitais nos quais especialistas se manifestam sobre os pedidos 

apresentados. Desta forma, afastar-se-ia qualquer alegação da parcialidade da informação.  

  Foram criados comitês técnicos por especialidade para a elaboração e o 

encaminhamento de propostas para incorporar e revisar protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas (PCDT) para a CONITEC do Ministério da Saúde. 

  Por meio da Resolução SS nº54, de 11 de maio de 2012
177

, criou-se a Comissão 

de Farmacologia, uma junta deliberativa com a responsabilidade de assessorar o Secretário da 

Saúde nas ações da política estadual de medicamentos; do guia farmacoterapêutico do Estado 

de São Paulo; de análise da incorporação de novos medicamentos; de diretrizes para o uso 

racional de medicamentos; de boas práticas de prescrição, dispensação, ministração e 

seguimento farmacoterapêutico e de atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento da 

Secretaria Estadual de Saúde
178

, além de apreciação administrativa de insumos de saúde pelo 

próprio paciente.  

  No site da Secretaria Estadual de Saúde é possível solicitar por meio do médico 

a autorização do componente especializado
179

 da Assistência Farmacêutica
180

.  

  Igualmente, há a participação no Comitê Estadual da Saúde, vinculado ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em eventos para debates sobre a judicialização em saúde.  

  Há acompanhamento por meio de análises, levantamentos e estudos sobre o 

impacto das decisões judiciais no orçamento da pasta e na política pública de saúde.  

  Os medicamentos decorrentes das ações judiciais são adquiridos com recursos 

do Tesouro do Estado, por meio da pasta própria, qual seja, da Saúde. Quando o medicamento 

demandado é disponibilizado pelo SUS e em obediência aos Protocolos Clínicos de Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), ou seja, observadas as condições clínicas para os quais foram aprovados 

para uso no sistema público de saúde, e se o item existir em estoque, será disponibilizado ao 

                                                 
177 SÃO PAULO (2012). Diário Oficial do Estado de São Paulo. Resolução SS 54, de 11-05-2012. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br.  Acesso em: 15 fev. 2015.  
178 SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Comissão de Farmacologia. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br. 

Acesso em: 15 fev.2015.  
179 Verificar: MATTA, Sílvia Melo da. Políticas públicas de saúde e o Supremo Tribunal Federal (no prelo).   
180 SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Sistemas e Formulários. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br Acesso 

em: 15 fev.2015.  

http://www.saude.sp.gov.br/
http://www.saude.sp.gov.br/
http://www.saude.sp.gov.br/


111 

 

                                                                                                                                                                          

paciente. Contudo, se o medicamento não atender aos padrões do PCDT será feita licitação para 

adquiri-lo. Também será comprado o medicamento, por meio de licitação, quando não constar 

na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (REMEME), ou em algum programa 

existente, ainda que na seara municipal.  

  Desta forma, verificamos que houve um aparelhamento por parte do Estado para 

analisar melhor as situações concretas apresentadas por meio das ações judiciais, o que 

demonstra a preocupação com uma atuação técnica e científica. Além disso, está mais voltada 

para o futuro, tendo em vista que o número de processos aumenta continuamente e nem sempre 

o Poder Judiciário deveria intervir, principalmente quando o problema é causado pelo Poder 

Executivo, como, por exemplo, a falta de informação acessível e disponível para o cidadão.  

 

5.4.2  Município de São Paulo 

 

  No campo de sua atuação formou-se um núcleo técnico para analisar petições 

iniciais, prescrição médica e eventual relatório quando existente nas ações e o Núcleo Técnico 

para Avaliação de Demandas Especiais (DEMANDE) por repassarem as informações técnicas 

que embasam a apresentação da defesa da municipalidade, em 2009.  

O DEMANDE encaminha para o cumprimento à Divisão Técnica de 

Suprimentos, onde as compras, por meio de dispensa de licitação, são realizadas para assegurar 

o insumo de saúde pelo prazo de seis meses. Os dados técnicos necessários para a aquisição são 

fornecidos também por este setor.  Após três meses requer-se à parte autora que apresente uma 

nova receita médica para possibilitar uma nova compra de medicamento mediante licitação.  

                       Caso o insumo requerido na ação integre o SUS, então não haverá licitação e o 

requerente será orientado a buscá-lo na unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de sua 

residência.  

  O DEMANDE também contata diretamente o paciente/parte autora da demanda, 

por telefone, quando o insumo requerido judicialmente é de marca específica e existir genérico 

ou similar na relação de medicamentos essenciais para a rede básica do Município (REMUME) 

para uma tentativa de troca, o que, na maioria dos casos, foi-nos informado ter sido aceito. O 

Município de São Paulo também participa do projeto piloto perante as varas da Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo, no âmbito pré-processual, em razão do convênio estabelecido 
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com o Tribunal de Justiça deste Estado, com a presença de um técnico de saúde que permanece 

no fórum para prestar as informações necessárias ao interessado antes do ajuizamento da ação.  

  A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo constituiu a sua Comissão de 

Farmacoterapêutica (CFT-SMS)
181

, cujas atribuições estão especificadas na Portaria SMS.G. 

nº2.748/2002, que a criou. Ela ainda será responsável pela análise de pedido de fornecimento 

de medicamento, desde que prescrito por médico integrante do SUS, fora da REMUME.   

  Houve também um trabalho de proximidade das áreas técnicas de saúde, com a 

mobilização de todos os setores para priorizar o foco nos programas existentes, além da troca 

de informações para o aperfeiçoamento de cada um deles.  

  Por fim, acerca do Protocolo de Fraldas elaborado em 2009, o qual segue em 

anexo ao presente trabalho, inicialmente, havia uma demanda em razão de marcas específicas, 

pois a licitação era feita com base no menor custo e o descritivo não primava pela qualidade, 

pois possibilitava a participação de um leque maior de empresas no certame.  

  Em um momento posterior, o número de demandas aumentou, pois o tamanho 

das fraldas também passou a ser um problema, justamente em razão da falta de padronização do 

mercado brasileiro e do ajuste individual em cada indivíduo.  

  Apesar de não constar no protocolo específico, de acordo com informações 

obtidas no órgão técnico, os tamanhos estão padronizados e disponíveis para fornecimento pela 

Atenção Básica de Saúde da seguinte forma: 1. Adulto: tamanhos P, M, G e XG; 2. Infantil: 

tamanhos PP, P, M, G e XG. 

  Tendo em vista esta questão, a Comissão de Padronização de Materiais da 

Secretaria Municipal de Saúde alterou o descritivo das fraldas para o procedimento de licitação 

de forma a constar a exigência da circunferência da cintura. Provavelmente – ao menos é o que 

se espera – haverá uma diminuição de questionamentos judiciais sobre este aspecto. 

             Verificou-se ainda que o número de fraldas (04 fraldas/dia – 120 fraldas/mês 

para incontinência urinária) ensejou diversas ações, pois esta quantidade seria insuficiente para 

suprir a necessidade do uso diário.  

                         De 2007 (ano mais antigo que aparece no processo administrativo) até 

21/10/2014 foram ajuizadas 166 ações com pedido de fornecimento de fraldas, das quais 65 o 

foram de 2007 a 2009 – ano do protocolo (no entanto, consideramos este ano como se não 

                                                 
181 BRASIL (2002). Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria da Saúde. Portaria SMS.G. nº2.748 de 1º de outubro de 

2002. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 16 fev.2015.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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existisse o protocolo, pois o documento foi elaborado em setembro, ou seja, ao final do 

segundo semestre), e o restante (101 ações) foram ajuizadas entre 2010 e 2014
182

.  

 Para melhor ilustrar a situação, apresentamos o gráfico abaixo:  

 

Comparativo de ações ajuizadas antes e depois do Protocolo de Fraldas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Assim subdivididas: 17 – quantidade diversa do protocolo; 03 – marca específica; 34 – sem dados hábeis a identificar o 

pedido; 03 – quantidade diversa e marca específica; 11 – tamanho específico; 06 – tamanho específico + marca específica; 20 – 

tamanho específico + quantidade diversa do protocolo; 01 – tamanho específico + marca específica + quantidade diversa do 

protocolo; 05 – tamanho específico + quantidade igual do protocolo; 01 – quantidade igual ao do protocolo + sem dados hábeis 

a identificar o pedido.  
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Demonstrativo dos pedidos judiciais de fraldas  

 

 

  Também obtivemos a informação de que o critério para a inclusão do 

medicamento na REMUME não é afetado pelas ações judiciais, haja vista a análise de eficácia, 

morbidade/mortalidade e a avaliação econômica do insumo.  

 

5.4.3  Município de Catanduva 

 

  A Secretaria Municipal de Saúde atende aos pacientes dentro dos protocolos 

padrões existentes, por meio dos diversos Componentes da Assistência Farmacêutica (o básico, 

o especializado e o estratégico).  

  Contudo, quando é requerido um insumo distinto tenta-se substituí-lo por algum 

outro disponível na rede pública, o que na maioria das vezes se revela em vão.  

  De acordo com os dados obtidos, a cidade tem aproximadamente 114 mil 

habitantes e uma despesa de R$ 3 milhões reais por ano para atendimento básico de saúde. 

Entretanto, cerca de R$ 1 milhão é despendido para o atendimento de 100 pacientes autores de 
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processos judiciais para fornecimento de medicamentos não previstos nas relações existentes e 

seus protocolos.  

  Em alguns casos, após análise técnica e em razão da frequência da solicitação 

pelo meio judicial, alguns medicamentos foram incorporados à REMUME, pois não havia 

similar existente na relação de medicamentos essenciais.  Desde 2014 também estão sendo 

elaborados protocolos clínicos.  

  Em 2014 criou-se a Comissão de Farmácia e Terapêutica para a análise dos 

aspectos técnicos relacionados à Assistência Farmacêutica, além da revisão periódica da 

REMUME (a cada dois anos, pelo menos).   

 

5.4.4  União 

 

  Não foi possível obter do setor técnico as informações referentes ao presente 

item. Contudo, isso foi suprimido, em parte, pela publicação “Intervenção judicial na saúde 

pública” da Advocacia Geral da União e do Ministério da Saúde
183

, segundo a qual:  

 

O cumprimento das decisões judiciais pela União se dá das seguintes formas:  

a) Aquisição pelo próprio Ministério da Saúde do medicamento/insumo pleiteado; 

b) Depósito do valor necessário à aquisição, pelo próprio paciente, do 

medicamento/tratamento médico demandado; 

c) repasse aos Estados ou Municípios de parcela do valor do medicamento/tratamento, 

quando o paciente é por eles atendido e/ou quando a decisão assim determina. 

A prioridade é dada para o atendimento pelo Estado ou Município que figure, 

juntamente com a União, como réu da ação, na medida em que essa é a sistemática 

regular do SUS. Por essa razão, antes de adotadas medidas para o atendimento direto 

pelo ente federal, é realizada gestão junto aos corréus, no intuito de identificar o 

cumprimento por qualquer deles e, com isso, evitar a duplicidade no atendimento da 

mesma decisão e, por conseqüência, desperdício das verbas públicas.  

Considerando-se que a aquisição no âmbito do Ministério da Saúde atualmente tem 

ocorrido em cerca de 60 dias (para medicamentos nacionais), 90 dias (para 

medicamentos importados) e 120 dias (para medicamentos sem registro na ANVISA), 

o depósito é uma alternativa para o cumprimento imediato pela União, até que se 

conclua o procedimento de compra instaurado.
184

 

[...] Além disso, o Ministério da Saúde passou a adotar sistemática diferenciada de 

compras (como registro de preço e compra agrupada) que possibilitou uma redução no 

                                                 
183 BRASIL (2013). Intervenção Judicial na Saúde Pública: Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos na seara 

das Justiças Estaduais. Advocacia Geral da União e Ministério da Saúde. Disponível em: http://u.saude.gov.br. Acesso em: 23 

mar. 2015.  
184 BRASIL (2013). Intervenção Judicial na Saúde Pública: Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos na seara 

das Justiças Estaduais. Advocacia Geral da União e Ministério da Saúde. Disponível em: http://u.saude.gov.br. Acesso em: 23 

mar. 2015, p.3-4.  

http://u.saude.gov.br/
http://u.saude.gov.br/
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número de aquisições, apesar do crescimento numérico das ações judiciais 

respectivas.
185

 

 

  Como consequências também foram apresentados os seguintes dados:  
 

– Desconsideração dos princípios e diretrizes estruturantes do SUS: 

a) PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO: as decisões judiciais, não raro, 

determinam o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos pela União. 

Como conseqüência:  

– Promoveu-se a estruturação de uma área de compra no âmbito do Ministério da 

Saúde, voltada exclusivamente para o atendimento das ações judiciais, que é hoje 

responsável pela aquisição de medicamentos para 8.549 ações ativas; 

– A entrega da medicação é feita na residência do paciente, em quantitativo suficiente 

para o atendimento de, pelo menos, 06 meses de tratamento, sem controle de 

prescrição médica e mesmo do efetivo uso do fármaco, o que contribui, inclusive, para 

o surgimento de fraudes; 

– Há constante devolução de medicamentos ao Ministério da Saúde por mudança de 

endereço da parte autora ou de seu falecimento (que não são comunicados) levando à 

perda dos produtos comprados em virtude de decisões judiciais;  

– Estimulou-se a retração dos Estados e Municípios no cumprimento de suas 

obrigações no Sistema violando o princípio da descentralização que rege o SUS e, 

como decorrência direta, o custeio dúplice pela União de medicamentos (a União, 

além de repassar fundo a fundo valores para a Assistência Farmacêutica, ainda é 

condenada via ação judicial ao fornecimento de medicamentos já disponíveis no 

SUS);  

– Fornecimento de medicação em duplicidade ou mesmo triplicidade pelos entes 

federativos envolvidos na ação judicial, em casos de condenação que reputa solidária 

a obrigação de fornecer medicamentos, sobretudo ante os prazos exíguos para 

cumprimento fixados nas decisões que, por vezes, não possibilita aos entes se 

organizarem quanto ao cumprimento bem como o receio de aplicação de multa diária 

e/ou prisão de gestores e servidores.
186

  

       

5.4.5  Município de Buritama 

 

  Na SMS do Município há uma servidora específica para dar cumprimento às 

determinações judiciais e adquirir os medicamentos nelas solicitados. Segundo as informações 

obtidas, a relação de medicamentos municipais (REMUME) é revista a cada ano por meio de 

uma comissão médica, em razão do incremento das demandas judiciais. Os medicamentos 

pedidos por meio judicial são anotados e submetidos a esta comissão que se encarrega de uma 

eventual implementação na lista de medicamentos.   

                                                 
185 BRASIL (2013). Intervenção Judicial na Saúde Pública: Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos na seara 

das Justiças Estaduais. Advocacia Geral da União e Ministério da Saúde. Disponível em: http://u.saude.gov.br. Acesso em: 23 

mar. 2015, p.10.  
186 BRASIL (2013). Intervenção Judicial na Saúde Pública: Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos na seara 

das Justiças Estaduais. Advocacia Geral da União e Ministério da Saúde. Disponível em: http://u.saude.gov.br. Acesso em: 23 

mar. 2015, p.20.  

http://u.saude.gov.br/
http://u.saude.gov.br/
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  Foi criado também o Setor de Assistência Social, o qual é responsável pela 

aquisição dos medicamentos requeridos por via judicial e pelo seu cumprimento, juntamente 

com a Diretora Municipal de Saúde.  

  O controle financeiro e quantitativo dos gastos é realizado mensalmente. 

  A SMS avalia o serviço de fornecimento de medicamentos, porém a demanda é 

crescente, o que gera a inoperância do sistema, pois quando se está próximo de atingir um 

plano para atender às demandas judiciais, o número de novos pedidos suplanta a organização 

até então realizada.  

  Por fim, verificamos que os recursos municipais são insuficientes para suprir as 

demandas judiciais e ao mesmo tempo implementar uma política pública de saúde.  

    

5.5  Sistematização dos dados 

 

  As decisões do STF analisadas nesta dissertação apontam para um direito mais 

amplo do que efetivamente existente em nosso ordenamento jurídico e acima da capacidade 

organizacional e orçamentária do SUS.  

  A Corte Constitucional, conforme verificamos, não examina o princípio da 

proporcionalidade, pois o que está em choque é o direito à saúde individual em face do direito à 

saúde coletivo, este último representado pelas políticas públicas existentes que, por sua vez, 

estão baseadas em aspectos técnicos. Nesta ordem de ideias:  

 

A avaliação de eficácia e segurança de um tratamento é importante e deveria ser uma 

das primeiras coisas a serem levadas em consideração quando do planejamento das 

políticas de saúde. Contudo, há outro aspecto que não pode ser negligenciado: a 

relação custo-efetividade do tratamento. Mesmo se provado que um novo tratamento é 

seguro e efetivo, é importante avaliar se ele é melhor que o tratamento existente, se 

este novo tratamento é mais efetivo e se os seus custos compensam os ganhos. 

Idealmente, os pacientes devem ser tratados com os melhores tratamentos disponíveis, 

mas a escassez de recursos é uma realidade onipresente e deve ser levada em 

consideração por aqueles que decidem quais medicamentos devem ser fornecidos aos 

pacientes.
187

 

                                                 
187 Tradução livre. The assessment of effectiveness and safety of a treatment is important and should be one of the first things 

to be taken into consideration when designing healthcare policies. However, there is another aspect that cannot be neglected: 

the treatments’cost-effectiveness. Even if it is proved that a new treatment is safe and effective, it is important to assess wheter 

it is better than the existing treatments and, if the new is more effective, wheter its costs compensate the gains. Ideally, patients 

should be cared for with the best treatments available, but the scarcity os resources is a ubiquitous reality and should be taken 

into consideration by those who decide which drugs should be provided to patients. (WANG, Daniel Wei Liang. Courts as 

healthcare policy-makers: the problem, the responses to the problem and problems in the responses. Direito GV Publicações. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br. Acesso em: 04 jan. 2015, p.11).  

http://bibliotecadigital.fgv.br/
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 Esta interpretação da mais alta Corte brasileira compromete o sistema de saúde 

pública, pois não analisa todos os elementos que a integram, como a eficiência e a efetividade 

do medicamento, o seu custo/benefício e as evidências científicas, conforme previsto em nosso 

ordenamento
188

. Pelo contrário, demonstra-nos que ainda há um enfoque tradicional do 

problema, como reflexo do nosso sistema processual individualista. Desta forma, não nos 

parece que exista a persecução de uma justiça distributiva coletiva.  

 Verificamos um esforço em alterar este quadro a partir dos julgamentos dos 

recursos extraordinários cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal. No entanto, apesar disto, os julgamentos estão pendentes já há algum tempo, 

o que esvazia o instituto.   

 Outra questão a ser mais bem debatida é a prova nas demandas de saúde.  

            O receituário médico não pode ser considerado uma prova absoluta, 

incontestável, como se fosse um dogma. Os processos, em regra, são mal instruídos, pois 

desacompanhados de relatórios médicos, no qual deveria haver o histórico de saúde do 

paciente, os tratamentos realizados até então e a fundamentação da indicação do insumo 

pleiteado no âmbito do Poder Judiciário baseada em comprovação de evidência científica.  

 Cabe lembrar que o juiz é o guardião da prova no processo e ele é quem deve 

analisar se a prova é útil ao feito e se tem conteúdo a respaldar as alegações apresentadas.  

 A judicialização pode ser saudável para o regime democrático desde que a 

convicção do julgador esteja respaldada em evidência científica, a qual é capaz de reduzir a 

arbitrariedade e desde que o Poder Executivo atue para implementar suas políticas públicas e 

aperfeiçoá-las constantemente. Nesse sentido:  

 

 

 

                                                 
188 BRASIL (2011). Planalto. Lei nº12.401/11. Art.19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS. §1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em 

regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) 

representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. §2º  O relatório da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: – as evidências científicas sobre a eficácia, a 

acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 

competente para o registro ou a autorização de uso; I – a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, 

quando cabível. 
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As ações judiciais podem ser um canal legítimo de defesa dos direitos fundamentais 

dos indivíduos à medida que o Estado não implementa de maneira adequada as 

políticas públicas. Todavia, ao verificar que a maioria dos medicamentos solicitados 

nessas demandas não pertence aos programas de medicamentos preconizados pelo 

SUS, isto é, que não são padronizados pelos protocolos do sistema público de saúde, 

pode-se dizer que as ações judiciais ignoram o que a política de assistência 

farmacêutica normalizou. Esse fato pode sugerir também a falta ou demora de 

incorporação de novos medicamentos padronizados.
189

  

 

 Por sua vez, não podemos deixar de apontar que muito já foi feito para melhorar 

o Sistema Único de Saúde, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Em primeiro 

lugar, cabe à Administração coordenar e monitorar suas próprias ações, como o seu controle 

interno, de forma a buscar uma prestação cada dia mais próxima do ideal. Conforme nos ensina 

Rita Barradas Barata, “os profissionais de saúde precisam estar adequadamente habilitados para 

garantir a qualidade técnica e humana do atendimento, e os serviços precisam estar organizados 

para responder às necessidades de saúde.”
190

 Nesse sentido,  

 

Em resumo, nossa compreensão da liberdade como um valor deve se estender além da 

liberdade “negativa” para abarcar também a liberdade “positiva”. Os direitos 

socioeconômicos que estão constitucionalmente enraizados na Constituição de 1996 

são uma expressão de um acordo de liberdade positiva. Contudo, os meios atuais de 

legislar e adotar políticas e programas que são adotados para dar efeitos a essa 

nova noção de liberdade devem ser consistentemente examinados e reavaliados 

para garantir que eles promoverão o senso das pessoas de se apoderarem e 

controlarem as suas próprias vidas.
191

 (grifos nossos) 

 

 Acreditamos que facilitaria muito se o Poder Executivo aumentasse o acesso à 

informação e a educação sobre o Sistema Único de Saúde, por meio de campanhas de 

esclarecimentos constantes, propaganda, orientação nos postos de saúde, entre outros, tanto 

para os usuários como para os seus próprios integrantes.  

            O conhecimento da relação por ambos os lados facilitaria o diálogo entre o 

cidadão e a Administração, pois, afinal, um depende do outro para justificar suas existências. 

 A falta de familiarização com as regras do sistema de saúde pode ser um dos 

elementos a prejudicá-lo tanto para quem é o prestador de serviço quanto para os beneficiários 

e ao próprio Poder Judiciário.  

                                                 
189 CHIEFFI, Ana Luiza. BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1839-849, ago.2009, p.1.847. 
190 BARATA, Rita Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012, 

p.107.  
191 LIEBENBERG, Sandra. O valor da liberdade na interpretação dos direitos socioeconômicos. Revista da AJURIS – 

Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, ano XL, nº129, p.325-360, março de 2013, p.343.  
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            Muitas vezes o prescritor da receita é médico da rede pública de saúde, que 

deveria conhecer o fornecimento de medicamentos para prescrever o mais adequado diante de 

cada caso concreto, de acordo com as opções oferecidas pelo SUS. Somente quando não for 

viável prescrever o medicamento disponível pela rede pública, então, como alternativa, deveria 

prescrever outro, não integrante da política pública correspondente, sem embargo do paciente 

tentar o pedido administrativamente antes de ajuizar a ação.   

 Por outro lado, a judicialização da saúde, por mais que esteja em crescimento, 

deve ser enfocado sob um contexto maior, qual seja, a judicialização da sociedade brasileira. 

Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ‘Justiça em números’
192

 há quase 

100 milhões de processos para uma população de 200 milhões de habitantes
193

.   

 A combinação do pedido de insumo da saúde perante o Poder Judiciário 

juntamente com a falta de conhecimento do usuário do SUS e do próprio julgador sobre este 

sistema é o caminho mais fácil e rápido para a obtenção de um direito à saúde integral para a 

parte autora, sem a observância dos demais integrantes da sociedade a caracterizar a crise da 

sociedade pós-moderna no auge do seu individualismo. Isto, porque, o pedido individual em 

cada processo, via de regra, está baseado apenas na prescrição médica, a qual não apresenta 

evidência científica da utilização do medicamento prescrito ser melhor que os demais 

existentes. Desta forma, parece-nos acertado o caminho da orientação pré-processual e da 

conciliação antes do ajuizamento da ação, assim como os convênios realizados para trazer ao 

Poder Judiciário informações técnicas que servirão como substrato ao julgador.  

                        Como forma de atuação conjunta de todos os atores sociais envolvidos, 

conjugando interesses individuais e coletivos, por meio de cooperação, há o projeto de Lei 

nº8.058/14
194

. 

  

                                                 
192 BRASIL (2014). Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Indicadores do Poder Judiciário. “Os dados constantes 

do Relatório Justiça em Números são a principal fonte estatística que o Conselho Nacional de Justiça utiliza para sua atuação 

nacional. As informações sistematizadas e analisadas possibilitam um conhecimento amplo do Judiciário, capaz de fomentar 

medidas de integração, redução das disparidades regionais, bem como considerações sobre as especificidades de cada ramo de 

justiça. [...] O objetivo do CNJ é que os dados sejam referência para a criação de uma cultura de planejamento e gestão 

estratégica.” Disponível em: http://www.cnj.jus.br Acesso em: 16 fev.2015.  
193 BRASIL (2014). Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Indicadores do Poder Judiciário. Relatório 2014. 

Disponível em: ftp://ftp.cnj.jus.br/. Acesso em: 16 fev.2015.  
194 BRASIL (2014). Câmara dos Deputados. Projeto de Lei. Disponível em:  http://www.camara.gov.br. Acesso em: 04 abr. 

2015.  

http://www.cnj.jus.br/
http://www.camara.gov.br/
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De acordo com o nosso ordenamento
195

 e com as informações prestadas pelas 

Secretarias de Saúde, não são as ações judiciais que fazem o medicamento ser incorporado ao 

SUS, mas a sua qualidade técnica após a análise científica. Desta forma:  

 

A interpretação dos direitos sociais apenas na dimensão individual, desconsiderando a 

dimensão coletiva, não permite considerar o problema em todas as suas dimensões e 

em toda a sua complexidade, o que resulta em medidas que em vez de promoverem a 

justiça social acabam prolongando indefinidamente a imensa dívida social com a 

parcela mais vulnerável da população.
196

 

 

 Por fim, tendo em vista o envelhecimento da população brasileira, é 

imprescindível a necessidade de se pensar o futuro. Além, é claro, de se preparar para ele tanto 

no âmbito individual quanto no coletivo, esse último por meio de ações do Estado, tendo em 

vista as repercussões que em breve tocarão a sociedade nos aspectos social e orçamentário que 

envolvem a saúde pública. Nesse sentido:  

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. No Brasil, o número de 

idosos está aumentando de forma rápida, com menores de 15 anos perdendo 

representatividade e maiores de 65 anos aparecendo em quantidade crescente. A 

terceira idade apresenta um quadro de enfermidades complexas e onerosas, 

caracterizado por doenças crônicas e múltiplas, com exigência de medicação de uso 

contínuo.
197

 

 

                                                 
195 BRASIL (2011). Planalto. Lei nº12.401/11. Art.19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS. §1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em 

regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) 

representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. §2º O relatório da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: I– as evidências científicas sobre a eficácia, a 

acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 

competente para o registro ou a autorização de uso; II – a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, 

quando cabível. Disponível em: http://www.planalto.gov.br Acesso em: 16 fev.2015.  
196 CHIEFFI, Ana Luiza. BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1839 –1849, ago.2009, p.1.848.  
197 CHIEFFI, Ana Luiza. BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1839 –1849, ago.2009, p.1846.  

http://www.planalto.gov.br/
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6  CONCLUSÃO 

 

  O objetivo desta pesquisa era descobrir se por meio do Poder Judiciário houve a 

ampliação do tratamento universal da saúde à população, ou seja, saber se esse poder é um 

veículo para mudança social nessa área (saúde) e conhecer os efeitos práticos dessa atuação. 

  Para tanto fizemos alguns apontamentos sobre a saúde e sua relação com a 

sociedade.  

  Verificamos que o termo saúde possui, atualmente, desde a década de 1990, do 

século XX, no Brasil, uma identificação com o fornecimento de medicamento, assim como o 

acesso ao medicamento essencial constitui uma das preocupações da ONU, de acordo com as 

Metas do Milênio. Além disso, o direito à saúde encontra-se interdependente de outros direitos 

sociais, como a moradia, a alimentação, o emprego e a educação.  

  Para melhor compreensão do disposto no art.196 da Constituição Federal, o qual 

estabelece o direito à saúde e o dever do Estado de prestá-la, fizemos uma breve análise dos 

direitos sociais no âmbito histórico, tanto no campo constitucional quanto no 

infraconstitucional.  

  Posteriormente verificamos a evolução desses direitos como direitos humanos, 

por meio das Declarações internacionais e algumas de suas características. Novamente 

sobressaiu-se a questão da interdependência desses direitos sociais.   

  Em seguida analisamos que a mera enumeração desses direitos nas Constituições 

dos Estados, como direitos fundamentais, não garantem as suas implementações. Ademais, 

criticamos a visão segmentada dos direitos humanos, tendo em vista o constante processo de 

elaboração e de redefinição de forma a atingir e manter a dignidade humana.  

  Passamos então a analisar os direitos e seus custos, pois esses condicionam as 

suas efetividades, independentemente de serem considerados direitos sociais ou não. A questão 

da limitação dos recursos também é apresentada, pois esta baliza a implementação dos direitos.  

  Em sucedâneo e já em um aspecto mais próximo do nosso objeto, finalmente, 

abordamos o papel do Poder Judiciário, responsável para solucionar o conflito entre o direito 

individual à saúde e o direito coletivo à saúde (política pública do Estado).  

  Constatamos após analisar os dados obtidos perante o CNJ que a questão 

presente é como o Poder Judiciário deve atuar perante as políticas públicas e não mais se deve 

ou não fazê-lo.  
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  Neste aspecto, principalmente após a análise das decisões do STF trazidas a 

partir do capítulo 4 desta pesquisa, concluímos que é necessário haver um diálogo com o Poder 

Executivo/Administração.  

  Em primeiro lugar, porque é necessário modificar os padrões das decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário, pois analisadas apenas sobre o ângulo individual, o que pode 

colocar em risco as políticas públicas de medicamentos existentes, tendo em vista o aumento 

das demandas judiciais nesta seara.  

  Neste aspecto, o Poder Judiciário também tem seu papel a cumprir, pois apesar 

de analisar a lide em seu aspecto individual, a somatória das decisões judiciais impacta a 

alocação de recursos da Administração.  

                        Por isso, mais do que a preocupação de uma corrente jurisprudencial em um 

sentido ou em outro, é preciso que os fatores coletivos sejam analisados quando da formação da 

convicção por parte do magistrado, notadamente na Corte Constitucional, tendo em vista seu 

papel institucional. Desta forma, vislumbrar-se-ia a possibilidade de aumento da efetividade 

dos direitos e não a ampliação das iniquidades sociais já existentes no afã de concretizar um 

direito social.  

                        Em segundo lugar, em razão da possibilidade de fornecer informações técnicas e 

seguras sobre os medicamentos pleiteados pela Administração e a existência ou não de 

similares no âmbito do sistema público, escolhidos com base em critérios técnicos e científicos, 

nos termos da Recomendação nº31 do CNJ
198

.  

                        É necessário apresentar dados para justificar as escolhas das políticas públicas 

existentes, ou seja, a sua forma técnica – baseada em evidências científicas – demonstrando que 

a decisão do Poder Executivo não foi arbitrária, pelo contrário, encontra respaldo legal no 

art.19-Q, §2º, I, Lei nº8.080/90.  

  Em um primeiro momento, verificamos que as informações prestadas pelos 

órgãos técnicos da Administração eram mais simples, mas com o transcorrer do tempo e, por 

consequência, do aumento das demandas judiciais sobre medicamentos, passaram a ser mais 

completas e técnicas. Isso ocorreu também em razão da organização administrativa e da 

especialização que o Poder Executivo passou a ter, conforme as informações colhidas no 

capítulo 4.4.  

                                                 
198 BRASIL (2010). Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº31. Disponível em: http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 06 

abr. 2015.  

http://www.cnj.jus.br/
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  No tocante ao Poder Judiciário, foi possível concluir que a grande maioria dos 

processos chegou à fase de julgamento sem a realização de perícia técnica. Tampouco foram 

esgotados todos os meio de prova disponíveis às partes, pois as ações tinham respaldo em 

simples receituários médicos juntados na inicial, os quais não apresentavam uma justificativa à 

indicação terapêutica, nem um histórico da evolução do tratamento. Desta forma, verificamos 

que as sentenças de primeiro grau foram proferidas sem qualquer respaldo em evidências 

científicas.  

  Além disso, o problema não está somente relacionado ao aspecto da prova no 

sentido da indicação, da necessidade e da evidência científica do medicamento por meio do 

receituário médico. Há todo um interesse coletivo abrangido igualmente, como a segurança do 

medicamento e a quantidade da população afetada, o que deve ser ponderado e analisado.  

  Se as decisões de primeiro grau e sucessivamente as subsequentes utilizassem os 

critérios técnicos de evidências científicas, obrigariam a Cúpula do Poder Judiciário a rever sua 

posição, já que não seria mais possível aplicar o princípio da proporcionalidade de maneira 

padronizada.  

  Em terceiro lugar, a divulgação de informações sobre o sistema público de 

saúde, haja vista a sua especialização e suas nuances. Assim, a difusão do conhecimento 

técnico sobre o SUS para os seus integrantes, seus usuários e aos juízes poderá respaldar 

decisões mais técnicas por todos os envolvidos. Essa conduta assegura transparência e 

demonstra que o Poder Executivo encontra-se vigilante, plenamente ciente da sua atuação e 

preocupado com o seu aperfeiçoamento.    

  Por parte do Poder Judiciário concluímos que se deve aplicar efetivamente o 

princípio da proporcionalidade na interpretação dos dispositivos constitucionais no caso 

concreto, pois quando são analisados dois direitos em colisão, ainda que da mesma natureza 

(direito à saúde individual e direito à saúde coletiva), a solução possível não passa pela falsa 

fundamentação construída pelo STF da dicotomia do direito à saúde e o interesse financeiro do 

Estado, mas sim pela necessidade de que as decisões judiciais também estejam fundamentadas 

em aspectos técnicos-científicos baseados em evidências.  

  O Poder Judiciário, por meio do STF, também deve buscar nortear suas decisões 

com base em critérios claros e objetivos. Uma das primeiras tentativas foi a audiência pública 

nº04, agora seguidas pelos Fóruns Nacionais de Saúde do CNJ, nas quais profissionais de 
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diferentes áreas se reúnem para discutir o problema comum da saúde. Como resultado desses 

encontros já há inclusive a formulação de enunciados temáticos.   

  O Poder Judiciário tem um importante papel para a manutenção da democracia, 

principalmente em um país com grandes iniquidades sociais, pois pode exercer o controle das 

instituições públicas e das suas políticas, haja vista que a análise das decisões judiciais pode 

indicar falhas na atuação da Administração e ensejar a revisão das políticas públicas 

constantemente.  

                        Contudo, sua atuação também pode gerar o aumento da iniquidade. Para evitar 

esta situação, seria salutar estabelecer uma comunicação, um diálogo do direito com outras 

áreas do conhecimento, prestigiando a multidisciplinaridade, o que pode ocorrer por inúmeras 

formas, como por intermédio de convênios com universidades e hospitais, cursos sobre 

políticas públicas e saúde, entre outros, de forma a buscar sempre as evidências científicas.  

                        Portanto, o Poder Judiciário pode atuar na ampliação do tratamento universal da 

saúde à população e desta forma ser um veículo para a mudança social na área da saúde, como 

nos casos referentes ao Município de São Paulo, no tocante ao estabelecimento de uma política 

pública de fornecimento de fraldas. Inclusive, as demandas ajuizadas posteriormente ao 

Protocolo de 2009 demonstram o acima apontado, no sentido de indicar falhas na atuação da 

Administração e a possibilidade de o Poder Executivo rever sua política e buscar seu 

aperfeiçoamento, conforme descrito nos desdobramentos administrativos.  

  Entretanto, nos demais casos apresentados e analisados, referentes aos réus 

Estado de São Paulo, Município de Catanduva, União e Município de Buritama, a resposta é 

não. O Supremo Tribunal Federal ao aplicar sua atual interpretação do art.196 da Constituição 

Federal pretende assumir este papel de agente transformador, mas na realidade, continua a ser o 

garantidor de direitos individuais.  
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ANEXO 1 – Protocolo para concessão de fraldas do Município de São Paulo (2009) 
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