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RESUMO 

 

Este trabalho dedica-se à análise do acesso a medicamento como parte integrante e essencial 

do direito à saúde, e, consequentemente do direito à vida, incluindo a discussão acerca do 

papel do Judiciário para sua efetivação. O direito à saúde está assegurado na Constituição 

Federal de 1988, a qual reconhece a relevância pública desse direito, elencando os princípios 

que devem nortear a atuação do Sistema Único de Saúde, dentre eles o princípio da 

integralidade na assistência terapêutica. A partir da análise bibliográfica e jurisprudencial 

acerca do conceito de integralidade, estabelece-se o contraponto entre essa previsão 

constitucional e a Emenda Qualicorp, proposta do Senado Federal, que visa limitar o conceito 

de integralidade, inviabilizando a concessão de medicamentos que não estejam inclusos nas 

listagens oficiais pela via judicial. Diante do projeto da Emenda Qualicorp, traça-se 

considerações acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analisando o procedimento 

para a inclusão de medicamentos nas listagens oficiais, bem como refletindo acerca da 

política nacional de medicamentos. A partir dessa análise, a qual se concentrou na leitura da 

legislação infraconstitucional, estudo da doutrina especializada, análise jurisprudencial, 

elencou-se as principais objeções para o acesso a medicamento de forma gratuita, através da 

rede pública de saúde, quais sejam: separação de poderes, discricionariedade administrativa 

na eleição de medicamentos para integrar as listas oficiais, princípios orçamentários, reserva 

do possível, supremacia do interesse público e limite ao conceito de integralidade conforme 

estabelecido pela Emenda Qualicorp. Posteriormente a análise de tais objeções, aliada à 

reflexão acerca do mínimo existencial, defende-se que a identificação do mínimo existencial 

do direito à saúde no caso concreto poderá ocorrer mediante a atuação de qualquer um dos 

três Poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário). Assim uma vez identificado 

esse mínimo, o direito à saúde deve ser efetivado, não se admitindo restrições a priori, sem 

qualquer análise do caso. Defende-se, portanto, que diante de atuações insuficientes dos 

Poderes Legislativo e Executivo, caberá ao Judiciário atuar, garantindo a execução das 

políticas públicas e o alcance dos objetivos do Estado Democrático de Direito.  

 

Palavras-chave: Acesso a Medicamento. Direito à Saúde. Emenda Qualicorp.  



ABSTRACT 

 

This work is dedicated to the analysis of access to medicine as an integral and essential part of 

the right to health, and thus the right to life, including the discussion of the judiciary for their 

enforcement. The right to health is guaranteed in the Constitution of 1988, which recognizes 

the public importance of this right, listing the principles that should guide the actions of the 

health system, including the principle of comprehensiveness in therapeutic care. From the 

literature and jurisprudential analysis of the concept of comprehensiveness, it establishes the 

contrast between this constitutional provision and the Emenda Qualicorp proposed by the 

Senate, which aims to limit the concept of integrity, preventing the granting of drugs that are 

not included in official listings through the courts. Before the Emenda Qualicorp project, it 

draws considerations about the organization of the Unified Health System, analyzing the 

procedure for the inclusion of medicines in the official listings, as well as reflecting on the 

national drug policy. From this analysis, which focused on reading the infra-constitutional 

legislation, study of specialized jurisprudential, has listed are the main objections to access to 

free medication through the public health network, namely: separation powers, administrative 

discretion in the drugs of choice to integrate the official lists, budget principles, booking 

possible, supremacy of public interest and limit the concept of integrity as required by 

Emenda Qualicorp. Later analysis of such objections, together with about reflection of the 

existential minimum, it is argued that the identification of the existential right to health 

minimum in this case can occur through the actions of any of the three constituted powers 

(Executive, Legislative and Judicial). So that once identified a minimum, the right to health 

must be made effective, not admitting restrictions, without any analysis of the case. It is 

argued, therefore, that before insufficient performances of the legislative and executive 

branches, it will be up to the courts to act, ensuring the execution of public policies and the 

scope of the democratic state of the goals of law. 

Keywords: Access to Medicine. Right to Health. Emenda Qualicorp. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Emenda Qualicorp constitui uma das propostas formuladas pelo Senado Federal 

no âmbito da Agenda Brasil, conjunto de medidas formuladas para tentar conter os gastos do 

Governo. A referida proposta de Emenda visa impedir a concessão judicial de liminares que 

determinam o tratamento com procedimentos experimentais onerosos ou não homologados 

pelo SUS, ou seja, mediante a aprovação da emenda só será possível obter em vias judiciais 

os medicamentos e demais procedimentos que integram a lista do Sistema Único de Saúde. 

No mesmo sentido, o Senado já propôs em meados de 2007 o Projeto de Lei n° 

219/2007, o qual pretendia alterar a Lei nº 8.080/90, estabelecendo um conceito limitador da 

previsão constitucional de ―integralidade da assistência terapêutica‖. 

Percebe-se, portanto, que a temática de impor restrições à concessão judicial de 

medicamentos e procedimentos, sobretudo com relação àqueles que não constam na lista do 

SUS, volta à tona com o projeto da Emenda Qualicorp. 

Tal proposta constitui tentativa de minimizar os impactos orçamentários das 

decisões judiciais no campo do direito à saúde, na tentativa de estabelecer uma limitação ao 

conceito aberto de ―integralidade na prestação de assistência terapêutica‖, criando um núcleo 

mínimo referente ao direito à saúde e mitigando o ativismo judicial. 

A alegação da falta de recursos pode justificar ou não a restrição no fornecimento 

de serviços de saúde necessários a manutenção da vida de uma pessoa? A crise financeira, 

atualmente vivenciada por nosso país, é justificativa apta a promover a restrição nos 

princípios da integralidade e da universalidade do direito à saúde? Como fica essa questão no 

cenário brasileiro em que os escândalos de fraudes e desvios de verbas são contínuos? 

O Sistema Único de Saúde, devidamente estruturado no país, necessita de 

aperfeiçoamento, especialmente no que se refere ao acesso a medicamentos, em face das 

garantias que foram asseguradas aos cidadãos através da Constituição Federal de 1988, de 

modo que mesmo diante das limitações financeiras, que se agrava diante da falta de 

regulamentação da Emenda 29, cuja pretensão é definir de uma vez por todas o orçamento do 

direito à saúde. Não se pode perder de vista, que o direito à saúde é um dos principais meios 

assecuratórios do fundamento constitucional de dignidade da pessoa humana, de maneira que 

sem essa garantia todas as demais perdem o sentido. 

Dessa forma, pretende-se desenvolver o presente trabalho no sentido de 

comprovar que o acesso integral a medicamento constitui espécie de direito humano 

fundamental que compõe mínimo existencial do direito à saúde. 
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O tema abordado, qual seja, o acesso a medicamento como direito humano 

fundamental, enfrenta as discussões acerca do conteúdo jurídico do direito à saúde, 

analisando os princípios que regem tal direito e avaliando as ações governamentais 

necessárias para a sua efetivação, dentre as quais: elaboração das listas oficiais de 

medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e na ANVISA, financiamento do 

SUS e política de medicamentos. Seria possível o Estado estabelecer, a priori, qual 

prestação de saúde está obrigado a fornecer, conforme pretende impor a proposta do 

Senado, intitulada Emenda Qualicorp? 

Dessa forma, um dos principais objetivos desse trabalho situa-se na constatação 

da dificuldade enfrentada pelos administrados na obtenção de medicamentos diante da 

Administração Pública. Tal questão vem sendo profundamente discutida por nossos tribunais, 

que têm reconhecido o dever do administrador de assegurar o acesso a medicamento de forma 

primária, na integralidade e na universalidade, conforme as previsões constitucionais. 

Destaca-se, no entanto, que com a crescente ―judicialização‖ para obtenção de 

medicamentos de alto custo, na maioria das vezes não contemplados pelas listas oficiais, os 

gestores e secretários de saúde passam a defender uma política restritiva para a concessão 

judicial de medicamentos, sob a alegação de que o fornecimento irrestrito de fármacos poderá 

comprometer toda a política pública de saúde. 

Diante de tal quadro, em que há reiterados confrontos entre o Poder Executivo e o 

Poder Judiciário, passou-se a questionar: O Estado tem o dever de fornecer medicamentos às 

pessoas? Se sim, pode o Poder Judiciário determinar esse fornecimento quando o Poder 

Executivo se mostra inerte? Se sim, a concessão desses medicamentos pode ser feita de 

maneira indiscriminada ou há limites para isso? Se há limites, quais são eles ou quais 

deveriam sê-los? 

Percebe-se, portanto, que o tema escolhido é complexo, intricado e envolve 

múltiplas facetas, de forma que para analisa-los partimos do estudo da Constituição Federal 

Brasileira, com o enquadramento conceitual do direito à saúde. Para realizar uma análise do 

direito fundamental à saúde, utiliza-se o método dialético do relacionamento entre o máximo 

e o mínimo existencial e por meio do raciocínio dedutivo obtemos um conceito de mínimo 

existencial ao direito à saúde conforme o caso concreto, tendo por base o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Um dos principais aspectos que justificam a realização do presente trabalho 

encontra-se no impacto social acarretado caso a Emenda Qualicorp venha a ser aprovada pelo 

Senado Federal. 
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Analisando-se a jurisprudência pátria e as demandas de saúde que chegam até a 

Unidade da Defensoria da Pública da União no Estado do Ceará, um grande volume das ações 

baseia-se em pedidos de concessão de medicamentos que não estão dispostos nas listas 

oficiais do Sistema Único de Saúde, pleitos que ficarão impedidos diante da aprovação dessa 

Emenda. Sem falar, também, na possível desassistência que poderá atingir os segurados por 

planos de saúde. 

Pelo exposto, o primeiro capítulo busca estabelecer uma análise do direito à saúde 

classificando-o e refletindo acerca da inclusão do acesso a medicamento como parte 

integrante do direito à saúde e não como um novo direito fundamental dissociado desse. 

Considerando o acesso a medicamento como espécie de manifestação do direito à 

saúde, passa-se a analisar os princípios que norteiam a atuação do SUS e que 

consequentemente devem direcionar as políticas públicas de acesso a medicamento. No 

segundo capítulo, estudamos os princípios do Sistema Único, como se dá seu financiamento, 

quais os procedimentos adotados para a inclusão de medicamentos nas listas oficiais do 

Governo, evidenciando-se a mora e ineficiência dos procedimentos atualmente adotados, além 

do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Destaca-se, ainda, a problemática das 

concessões fiscais, realizada pelo Governo Federal, aos planos de saúde, fato que contribui 

para agravar a situação do sistema de saúde pública. 

Por fim, são expostas as principais objeções, de cunho político e jurídico, ao 

acesso a medicamentos pela rede pública de saúde. O excesso de demandas judiciais 

pleiteando acesso a tais insumos evidenciam os problemas do nosso sistema de saúde. Nesse 

sentido, trazemos a baila várias teses que discutem a natureza, o conteúdo e os limites do 

direito à saúde. Os principais entraves ao acesso integral de fármacos concentram-se sobre a 

impossibilidade do acesso universal, a reserva do possível, a falta de recursos, o contraponto 

entre direito individual e direito coletivo, o aprofundamento das desigualdades geradas pelas 

decisões judiciais, a falta de legitimidade do Judiciário para decidir acerca de políticas 

públicas, o respeito à discricionariedade administrativa e a supremacia do interesse público. 

Esse trabalho empreendeu a análise de quatro hipóteses: I) A contextualização do 

direito à saúde dentro do Sistema Único de Saúde e abordagem do acesso a medicamento 

como integrante do direito à saúde; II) Em caso de omissão do Executivo e do Legislativo, o 

Poder Judiciário deve intervir para identificar o núcleo do direito a ser satisfeito e garantir a 

sua efetivação; III) O acesso universal e a integralidade são as principais características do 

SUS que permitem a efetivação do núcleo essencial do direito à saúde; IV) reconhecer a 

ineficiência da Emenda Qualicorp como meio de controle do ativismo judicial por instituir um 
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núcleo mínimo do direito à saúde, restringindo demasiadamente a previsão constitucional de 

integralidade de assistência terapêutica, de modo que a atuação legislativa acaba por 

descaracterizar os aspectos constitucionais do direito à saúde. 

Nesse sentido, qualquer restrição que se pretenda impor a efetivação do direito à 

saúde deverá ser feita mediante a análise do caso concreto, norteada pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que deverá ser realizado pelo Poder Judiciário, sempre 

que acionado para tanto, ou seja, uma restrição total e a priori, como pretende ser a Emenda 

Qualicorp contraria os preceitos constitucionais e restringe desproporcionalmente o direito à 

saúde. 
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1 O DIREITO À SAÚDE E O ACESSO A MEDICAMENTOS: DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS? 

 

Inicialmente pretende-se discutir sobre as características do direito à saúde, a fim 

de firmar posicionamento acerca da classificação do direito a acesso a medicamento como 

parte integrante do direito à saúde ou como direito fundamental independente desse.  

 

1.1 Direito à saúde: direito fundamental ou direito humano? 

 

A distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos é realizada, sobretudo, 

pela doutrina. A importância na análise dessa distinção concentra-se nas consequências de 

ordem prática advindas da aplicação das normas de direitos fundamentais ou de direitos 

humanos. 

A própria Constituição Federal Brasileira de 1988 utiliza-se das expressões 

direitos humanos e direitos fundamentais como sinônimos, o que constitui grande equívoco, 

haja vista as diferenças práticas advindas da aplicação de um ou de outro. 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2009, p. 47) estabelecem que os direitos 

fundamentais constituem direitos públicos-subjetivos das pessoas físicas ou jurídicas, 

contidos em dispositivos constitucionais, apresentando caráter normativo supremo dentro do 

Estado, compondo tentativa de limitar o poder estatal em face das liberdades individuais. 

Os autores acima citados ainda dispõem que os direitos fundamentais apresentam 

as vertentes material e formal. Não basta, portanto, serem materialmente fundamental, os 

direitos classificados como fundamentais também devem ser formalmente fundamentais: 

 

A posição dos direitos fundamentais no sistema jurídico define-se com base na 

fundamentalidade formal, indicando que um direito é fundamental se e somente se 

for garantida mediante normas que tenham a força jurídica própria da supremacia 

Constitucional [...] isso indica que o termo ‗direito fundamental‘ é sinônimo do 

termo ‗direito que possui força jurídica constitucional‘ (DIMOULIS; MARTINS, 

2009, p. 47).  

 

Sendo assim, os direitos fundamentais devem designar os direitos positivados na 

ordem interna constitucional, ao passo que os direitos humanos guardam aproximação com 

uma concepção jusnaturalista. Os direitos humanos (como direitos inerentes à própria 

condição de homem e dignidade humana) acabam sendo transformados em direitos 

fundamentais pelo modelo positivista, incorporando-os ao sistema de direito positivo como 

elementos essenciais.  
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Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 89), em seu livro A eficácia dos Direitos 

Fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 

refere-se a um processo de ―fundamentalização‖ para explicar a constituição dos direitos 

fundamentais mediante a inserção dos direitos naturais nos ordenamentos jurídicos, momento 

em que esses passam a adquirir hierarquia jurídica e caráter vinculante em relação a todos os 

poderes constituídos do Estado constitucional. 

Ademais, conforme expõe Antônio Enrique Perez Luño (2007, p. 43), uma das 

principais distinções entre direitos humanos e direitos fundamentais consiste no grau de 

efetivação positiva dessas duas categorias. A categoria de direitos humanos se revelou espécie 

de conceito com contornos mais amplos e imprecisos se comparados aos direitos 

fundamentais, os quais apresentam conteúdo mais restrito e preciso, por se encontrarem 

positivados na Ordem Constitucional. Tratando-se, portanto, de direitos delimitados espacial e 

temporalmente, cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema 

jurídico do Estado de Direito. Sendo assim, conforme elucida Pedro Cruz Villallon (1989, p. 

35), ―os direitos fundamentais nascem e acabam com as Constituições‖.  

Destaca-se que reconhecer a distinção entre direitos humanos e fundamentais não 

a elimina a aproximação que existe entre eles, uma vez que a maioria das Constituições no 

Pós Guerra baseou-se nas Declarações Internacionais e Regionais sobre Direitos Humanos, 

passando a ocorrer à construção de um direito Constitucional Internacional (PIOVESAN, 

1996). 

Alguns autores, dentre eles Sérgio Rezende de Barros (2003, p. 29), defendem a 

utilização da expressão ―Direitos Humanos Fundamentais‖ esta designação tem a vantagem de 

ressaltar a unidade essencial e indissolúvel entre direitos humanos e direitos fundamentais. Para 

Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 94), a vantagem em se utilizar a nomenclatura ―Direitos 

Humanos Fundamentais‖ consiste na apreciação da fundamentalidade em sentido material, 

critério comum aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Enquanto os direitos 

fundamentais apresentam as duas vertentes – sentido material e formal – os direitos humanos 

apresentam apenas o sentido material. Dessa forma, a utilização da expressão proposta por 

Sérgio Rezende de Barros promove a aproximação entre tais espécies de direitos. 

Pelo exposto, não há dúvidas de que o Direito à saúde constitui tanto direito 

fundamental quanto direito humano. Na Constituição Brasileira de 1988, o Direito à saúde 

encontra-se positivado nos artigos 6º e 196, de forma que por constituir direito social, em que 

se demanda uma atuação positiva do Estado para o seu alcance, não lhe retira a condição de 

direito fundamental. Nesse sentido também é a previsão contida no Artigo 2° da Lei 8080/90, 
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o qual estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado 

disponibilizar os meios necessários para o seu pleno exercício.  

Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 87) defende que os direitos fundamentais 

consistem projeções da dignidade da pessoa humana, de forma que a dignidade humana atrai 

o conteúdo de todos os direitos fundamentais. Vejamos: 

 

Com efeito, sendo correta a premissa de que os direitos fundamentais constituem – 

ainda que com intensidade varável – explicitações da dignidade da pessoa, por via 

de consequência, e ao menos em princípio, em cada direito fundamental se faz 

presente um conteúdo, ou pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa. 

 

O Direito à saúde consiste, portanto, em espécie de direito fundamental que 

reclama atuações positivas por parte do Estado e como tal constitui meio de efetivação da 

dignidade da pessoa Humana.  

Como dito anteriormente, o direito à saúde também integra a categoria de direitos 

humanos, haja vista estar previsto em vários protocolos e tratados internacionais. Tendo tal 

direito sido incorporado à ordem jurídica brasileira apenas em 1988, tornando-se, apenas 

nessa época, espécie de direito fundamental, com todas as características que lhe são 

inerentes. 

 

Adicione-se que, desde o processo de democratização do país e em particular a partir 

da Constituição Federal de 1988, os mais importantes tratados internacionais de 

proteção dos direitos humanos foram ratificados pelo Brasil, destacando-se, no 

âmbito dos direitos sociais e econômicos, a ratificação do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1992 e do Protocolo de San Salvador 

em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais de 1996. Além dos 

significativos avanços decorrentes da incorporação, pelo Estado brasileiro, da 

normatividade internacional de proteção dos direitos humanos, o pós 1988 apresenta 

a mais vasta produção normativa de direitos humanos de toda a história legislativa 

brasileira. A maior parte das normas de proteção aos direitos fundamentais foi 

elaborada após a Constituição de 1988, em sua decorrência e sob sua inspiração. A 

Constituição de 1988 celebra, deste modo, a reinvenção do marco jurídico 

normativo brasileiro no campo da proteção dos direitos humanos, em especial os 

direitos sociais (PIOVESAN; CARVALHO, 2008, p. 67). 

 

Destaca-se que a Constituição de 1988 acolhe a ideia de universalidade dos 

Direitos Humanos, uma vez que consagra a dignidade humana como princípio fundamental do 

constitucionalismo nacional. 

 

Sendo a saúde inerente ao direito à vida, não seria possível distinguir entre os 

humanos a ponto de alguns, poucos, aliás, e privilegiados terem direito a requintes 

tecnológicos e condições médicas que lhes proporcionassem viver sem maiores 

problemas (ressalvados os que são próprios da vida ou da morte), enquanto outros 
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sobreviveriam sem o acesso mínimo a medicamentos precários e oferecidos há 

séculos aos homens (ROCHA, 2014, p. 40). 

 

A saúde, na condição de um direito fundamental, é também um dever do Estado, 

pois, na forma dos arts. 6º e 196 do texto constitucional, o Poder Público está obrigado na 

efetivação desse direito por meio de prestações positivas essencialmente necessárias para a 

proteção da vida humana. Nesse sentido Flavia Piovesan e Patrícia Luciane de
 
Carvalho 

(2008, p. 66) expõem: 

 

Cabe ainda mencionar que a Carta de 1988, no intuito de proteger maximamente os 

direitos fundamentais, consagra dentre as cláusulas pétreas os ‗direitos e garantias 

individuais‘. Considerando a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos, 

a clausula de proibição de retrocesso social, o valor da dignidade humana e demais 

princípios fundamentais da Carta de 1988, conclui-se que esta clausula alcança os 

direitos sociais. 

 

O Poder Judiciário brasileiro tem reconhecido não somente que a saúde é direito 

fundamental do homem, como também que a norma do artigo 196 da CF/88 se reveste de 

aplicabilidade imediata e eficácia plena, por força do disposto no artigo 5º, § 1º, da Carta 

Magna, que deve ser interpretado sempre na busca da maior otimização possível desse direito 

e em consonância com os princípios constitucionais. 

 

1.2 Do direito à saúde como direito fundamental social, individual e prestacional 

 

Superada a discussão acerca da natureza fundamental e humana do direito à saúde 

passa-se a analisa-lo sob a perspectiva de direito fundamental social, individual e prestacional. 

Como direito fundamental da pessoa humana, o direito à saúde tem sido 

considerado como um direito social, integrando a denominada segunda dimensão de direitos 

fundamentais, que marcou a evolução do Estado de Direito, inicialmente de inspiração liberal 

burguesa para um novo modelo de Estado denominado de Estado Social de Direito. 

Representando uma oposição ao sistema liberal vigente até então, os direitos 

fundamentais de segunda dimensão tiveram a dignidade da pessoa humana como axioma. Tal 

princípio pode ser definido, segundo nos ensina Eduardo Bittar (2005 apud SILVA JUNIOR, 

2016, online), como ―a meta social de qualquer ordenamento que vise a alcançar e fornecer, 

por meio de estruturas jurídico-político-sociais, a plena satisfação de necessidades físicas, 

morais, psíquicas e espirituais da pessoa humana‖. Referido princípio, como escopo, confere 
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direitos fundamentais à pessoa humana e embasa a necessidade de suas manutenção e 

concretização através de ações (segunda dimensão) e abstenções (primeira dimensão) estatais. 

Paulo Bonavides (2006, p. 565) aponta em seu Curso de Direito Constitucional 

que a concepção objetiva dos direitos fundamentais, com o advento dos direitos sociais, 

contribui para a superação da ideia individualista e egoística que os direitos de primeira 

geração apresentavam. 

 

Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto 

salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos de 

liberdade, era proteger a instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à 

participação criativa e à valoração da personalidade que o quadro tradicional da 

solidão individualista, onde se formara o culto liberal do homem abstrato e insulado, 

sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que unicamente o social 

proporciona em toda a plenitude. 

 

Conforme expõe José Joaquim Gomes Canotilho e Vidal Moreira (1991, p. 130), 

o direito à saúde, no que tange a sua identificação como direito prestacional, não impõe ao 

Estado apenas o dever de atuar para constituir o Serviço Nacional de Saúde e realizar as 

prestações de saúde, mas antes impõe igualmente que se abstenha de atuar de modo a 

prejudicar a saúde das pessoas. 

Sendo assim, o direito à saúde apresenta um viés negativo, segundo o qual o 

Estado e os particulares apresentam o dever de não afetar a saúde das pessoas, nada devendo 

fazer para prejudica-las. Por sua vez, o viés objetivo ou positivo do direito à saúde implica na 

concretização desse direito social pelo Estado mediante prestações materiais, cuja efetivação 

requer imposições legiferantes concretas e determinadas, obrigando o Estado a criar um 

serviço nacional de saúde universal, geral e tendencialmente gratuito, que atenda às 

necessidades da sociedade. Nesse sentido expõe Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 8): 

 

Assim, o direito à saúde pode ser considerado como constituindo simultaneamente 

direito de defesa, no sentido de impedir ingerências indevidas por parte do Estado e 

terceiros na saúde do titular, bem como – e esta a dimensão mais problemática- 

impondo ao Estado a realização de políticas públicas que busquem a efetivação 

desse direito para a população, tornando, para além disso o particular credor de 

prestações materiais que dizem com a saúde, tais como atendimento médico-

hospitalar, fornecimento de medicamentos, realização de exames da mais variada 

natureza, enfim, toda e qualquer prestação indispensável para a realização concreta 

desse direito à saúde. 

 

Ione Maria Rodrigues de Castro (2012, p. 93) conclui que tanto os direitos civis 

quanto os direitos sociais exigem do Estado obrigações positivas ou negativas, a diferença 

estaria não na natureza das obrigações, mas no nível de obrigações. Segundo a autora, é 
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possível identificar quatro níveis de obrigações: a de respeitar, a de proteger, a de garantir e a 

de promover os direitos, sendo assim, tanto os direitos prestacionais quanto os direitos defesa 

apresentam uma faceta de promoção e garantia, o que implica que mesmo os chamados 

direitos de primeira geração, que exaltam o absenteísmo estatal, acarretam custos. 

Considerando, portanto, a dimensão positiva e a dimensão negativa do direito à 

saúde, percebe-se que a Emenda Qualicorp, proposta apresentada pelo Senador Renan 

Calheiros na tentativa de conter os gastos do Governo impedindo a concessão de liminares 

para pleitos de medicamentos que não estejam inclusos na lista do SUS, afeta diretamente a 

dimensão negativa do direito à saúde, uma vez que impede que os particulares tenham pleno 

acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, dentre os quais se enquadra o fornecimento 

de medicamentos. Dessa forma, a referida proposta de Emenda fere a cláusula de proibição de 

retrocesso social e da aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Nesse sentido, colaciona-se o significado do princípio de proibição do retrocesso 

social, segundo José Joaquim Gomes Canotilho (2002, p. 337-338):  

 

O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo 

essencial dos direitos sociais, já realizados e efetivados através de medidas 

legislativas, deve-se considerar constitucionalmente garantido, sendo 

inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzem na prática em anulação, revogação ou aniquilação pura 

e simples desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem como limite o 

núcleo essencial já realizado.  

 

Heberth Costa Figueiredo (2006, p. 34) destaca em sua dissertação de Mestrado o 

caráter individual do direito à saúde, senão vejamos: 

 

O reconhecimento do direito público subjetivo da saúde decorre da estrutura 

constitucional brasileira contida no Capítulo II do Título II, que lhe confere o 

sentido de um direito subjetivo individual a prestações materiais, ainda que limitadas 

ao estritamente necessário para a proteção da vida humana, como exigência 

inarredável de qualquer Estado Social de Direito que inclua entre seus valores 

essenciais a dignidade e a justiça.  

 

Pelo exposto, o direito à saúde além de fundamental e humano apresenta sua 

dimensão social, individual, prestacional e também negativa. Sendo assim, o direito à saúde, 

como corolário dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, 

deve se efetivar no Estado Democrático de Direito seguindo os parâmetros do princípio da 

reserva do possível do mínimo vital, buscando-se otimizar as necessidades e os bens mais 

relevantes aos limites orçamentários do Estado, de forma a garantir aos seus titulares um 

mínimo necessário e razoável frente à realidade social, econômica e cultural de nossa sociedade. 
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Atente-se, nesse tocante, para a lição de Ingo Wolfgang Sarlet (1998, p. 298):  

 

Em relação aos habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência 

dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos 

públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses 

em que está em jogo a preservação da vida humana. 

Afinal, os direitos de segunda dimensão têm por função proporcionar o 

desenvolvimento do ser humano, de modo a fornecê-lo o piso vital mínimo (mínimo essencial 

para uma existência digna), do qual não se pode excluir o direito à saúde, uma vez que não 

existe dignidade fora dele. 

 

1.3 A dignidade da pessoa humana e saúde 

 

O sistema constitucional estabelece meio através do qual ocorre a realização de 

valores reconhecidos pela sociedade e é esse caráter instrumental do sistema jurídico 

constitucional que permite que valores como a dignidade da pessoa humana sejam 

normatizados.  

Evidencia-se, assim, a força axiológica-normativa do princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois mesmo tendo sido reconhecido como princípio fundamental pela 

Constituição Federal brasileira, a dignidade da pessoa humana não perdeu sua característica 

de valor fundamental de toda a ordem jurídica nacional e mundial. 

O conceito de dignidade da pessoa humana tem origem na filosofia com 

Immanuel Kant (2004), para quem o homem é o fim, nunca um meio, distinguindo o que tem 

preço do que tem dignidade, sendo a dignidade o que não se pode valorar, sobrepondo-se ao 

mensurável. Defende-se, portanto, que a dignidade da pessoa humana apresenta um caráter 

dúplice, ou seja, manifesta-se quanto expressão da autonomia da pessoa humana, bem como 

sua necessidade de proteção por parte da comunidade e do Estado. Nesse sentido também é o 

entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 49): 

 

Assim, a dignidade, na sua perspectiva assistencial (protetiva) da pessoa humana, 

poderá, dadas as circunstâncias, prevalecer em face da dimensão autonômica, de tal 

sorte, que todo aquele a que faltarem as condições para uma decisão própria e 

responsável, poderá até mesmo perder o exercício pessoal de sua capacidade de 

autodeterminação, restando-lhe, contudo, o direito de ser tratado com dignidade 

(protegido e assistido).  

 

Paula Bajer Martins da Costa (2016, online) destaca no Dicionário de Direitos 

Humanos o caráter objetivo e subjetivo da dignidade da pessoa humana, vejamos: 



21 

 

A dignidade pode ser observada sob dois pontos de vista: subjetivo e objetivo. Do 

ponto de vista subjetivo, ela é o sentimento do homem sobre si mesmo, que lhe 

possibilita consciência sobre o existir no próprio espaço e em seu próprio tempo. Do 

ponto de vista objetivo, a dignidade é o respeito da comunidade pelo sujeito, a 

compreensão de seu valor intrínseco, com reconhecimento de suas características e 

peculiaridades. A dignidade está relacionada à autonomia do homem, à 

racionalidade de sua existência livre. [...] Assim, a dignidade deixa de ser atributo 

individual e interno da pessoa para alcançar a comunidade, devendo, ser por ela, 

protegida. A todos interessa, portanto, proteger e garantir a dignidade de cada um. A 

dignidade é atributo fundamental para a estrutura social e normativa criada para 

conquista e preservação dos direitos humanos.  

 

As referências à dignidade da pessoa humana, no plano internacional, estão 

expressas no preâmbulo da Carta das Nações Unidas de 1945
1
 e da Declaração de Direitos do 

Homem elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
2
 em 1948. A referida 

declaração expressa também à dignidade em seu artigo 1º: ―Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade‖. 

Diante da tendência do direito internacional de reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana como valor fundamental, as constituições dos países ocidentais passaram a 

fazer menção à dignidade da pessoa humana. No Brasil tal princípio só foi expressamente 

adotado com o advento da Constituição de 1988, positivado no artigo 1º, III da Carta 

Constitucional, abrigando a dignidade como o maior valor de ser humano. 

Ana Paula de Barcellos (2002, p. 111) e Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 84) 

observam a complementaridade existente entre o princípio da dignidade da pessoa humana e 

os direitos fundamentais, pois ―terá respeitada a sua dignidade o individuo cujos direitos 

fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles‖. 

 

A dignidade da pessoa humana na condição de valor (e princípio normativo) 

fundamental que ‗atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais‘, exige e 

pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as 

dimensões. Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos 

fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á negando a própria 

dignidade.  

 

                                                           
1
 Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 

duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens 

e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas [...].  
2
 Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana é o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo [...].  
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Por todo o exposto e diante do caráter axiológico – normativo da dignidade da 

pessoa humana, a qual se apresenta tanto como valor quanto como princípio, não há como se 

falar em dignidade sem que se respeite o direito à saúde, sendo tal direito consagrado pela 

Organização Mundial de Saúde e posteriormente incorporado ao ordenamento jurídico 

brasileiro como espécie de direito fundamental social através da Constituição Federal de 1988. 

 

1.4 Conceito de saúde e a complementaridade, indissociabilidade, unidade e 

indivisibilidade dos direitos fundamentais 

 

Os ideais de liberdade e igualdade trouxeram a proteção ao mais fraco, tanto que 

em 1875 na Inglaterra foi promulgado o Public Health Act, ato que possibilitou a intervenção 

do Estado no desenvolvimento de políticas públicas, na tentativa de propiciar condições 

básicas de vida. 

Inicialmente a saúde era analisada sob a perspectiva de ausência de doença. Entre 

os séculos XVI e XIX e a consequente descoberta, por Louis Pasteur, de que vírus, bactéria e 

micróbios são vetores de doenças, passou a vigorar a teoria da unicausalidade. Posteriormente 

com o advento de novas técnicas e, sobretudo, com o avanço dos estudos de epidemiologia, a 

teoria da doença passou a ser multicausal, ou seja, decorrente de uma multiplicidade de causas 

coexistentes no fenômeno saúde-doença.  

Na década de 1970, esse fenômeno passou a ser entendido como processo social e 

biológico, superando a ideia de causa e efeito típica da causalidade. É inquestionável, 

portanto, a interação de fatores econômicos, sociais e ambientais no binômio saúde-doença.  

Sabe-se que há forte interdependência entre os conceitos de saúde e doença, 

inclusive, tradicionalmente, a saúde era definida como a ausência de doença, tal definição, 

conforme entendimento de Germano André Schwartz (2001, p. 43), é equivocada, já que para 

o referido autor, a saúde é um processo sistêmico e uma meta a ser alcançada. 

 

Objetiva a prevenção e cura de doenças, ao mesmo tempo em que visa a melhor 

qualidade de vida possível, tendo como instrumento de aferição a realidade de cada 

indivíduo e pressuposto de efetivação a possibilidade de esse mesmo individuo ter 

acesso aos meios indispensáveis ao seu particular estado de bem-estar. 

 

Os autores, dentre eles Marlon Alberto Weichert (2004, p. 158), defendem que a 

saúde deve ser estudada sob dois enfoques: o primeiro como ausência de doenças; o segundo 

como ambiente circundante propício de bem-estar físico, mental e social.  
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A expressão ‗direito à saúde‘ tem sido empregada referindo-se às situações diversas. 

Todavia, firmou-se o entendimento de que o conceito de saúde não implica apenas 

ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, mental e social [...] o direito à 

saúde é a um só tempo, um direito subjetivo, individual, fundamental, social, 

transidividual, de quarta e quinta gerações, em constante transformação, posto que 

fabricado na hipercomplexidade social onde cresce e se desenvolve (LUCENA, 

2004, p. 245). 

 

Cíntia Lucena (2004, p. 245) também defende que o direito à saúde deve ser 

compreendido como um direito de caráter social e não mais individual, pois os Estados, em 

sua maioria, são forçados, por previsão constitucional, a proteger a saúde contra todos os 

perigos, inclusive contra os próprios cidadãos.  

Conclui-se, portanto, que o direito à saúde constitui o conjunto de normas 

jurídicas que regulam à atividade da Administração Pública, incumbida de proteger, promover 

e recuperar a saúde enquanto bem jurídico desse direito. Nesse sentido, o preâmbulo da 

Constituição da Organização Mundial de Saúde dispõe que ―gozar do melhor estado de saúde 

que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem 

distinção de raça, religião, de credo político, condição econômica ou social‖ 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1946, online), estabelecendo como dever dos Estados 

promover a saúde de seus povos.  

Destaca-se, portanto, que o direito à saúde, tido como direito de segunda geração, 

de cunho eminentemente prestacional, exige, em regra, prestações positivas do Estado para 

ser satisfeito, sem deixar, no entanto, de apresentar um viés negativo, segundo o qual o Poder 

Público não pode agir no sentido de prejudicar a saúde dos administrados. Sendo assim, o 

direito à saúde exibe tanto as características de um direito positivo quanto de um direito 

negativo.  

Conforme elucida Ione Maria Domingues de Castro (2012, p. 120), para que o 

direito à saúde seja efetivado de forma mais ampla e integral, esse deve ser prestado em 

consonância e de forma indissociável com os demais direitos fundamentais. 

 

O Direito à saúde nos permite comprovar a indissociabilidade, a 

complementariedade, a unidade e a indivisibilidade dos direitos fundamentais. 

Tradicionalmente classificado como um direito de segunda geração, ele é 

indissociável do direito ao meio ambiente saudável e a qualidade de vida (direitos de 

3° Geração); do direito de escolher livremente o tipo de tratamento a que quer se 

submeter (Liberdade negativa – Direito de 1° dimensão); do direito de participar das 

decisões a respeito das políticas públicas de saúde (direito à cidadania e a 

democracia – direito de 4° geração); do direito de ter respeitado os valores de sua 

cultura no tratamento efetuado (direito de 4° geração); direito de ser informado 
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acerca dos efeitos colaterais e adversos de seu tratamento (direito à informação – 4° 

Geração). 

 

O Artigo 3° da Lei 8080/90 estabelece que as ações estatais destinam-se a garantir 

que as pessoas e a coletividade apresentem condições de bem-estar físico, mental e social, 

sendo a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, 

prestações determinantes e condicionantes ao pleno exercício do direito à saúde.  

Dessa forma, direito à saúde é complementar e indissociável dos demais direitos 

humanos. O exercício desse direito pressupõe direito à liberdade, informação, participação 

nas decisões políticas, direito à moradia, a saneamento básico, educação, meio ambiente 

saudável, dentre outros, comprovando a tese da indivisibilidade dos direitos humanos 

fundamentais. 

1.5 O sistema constitucional administrativo: a consagração direito à saúde na 

constituição brasileira 

 

Na ordem jurídica atual, verifica-se que a Administração pública não está mais 

submetida apenas à lei em sentido formal, mas a todos os princípios implícitos e explícitos 

que compõem a ordem constitucional. Assim, o Poder Público diante de um sistema 

constitucional eminentemente principialista, encontra-se vinculado não apenas a lei, mas a 

todo um sistema de legalidade, que incorpora princípios e objetivos maiores da sociedade, 

passando a Administração Pública a se submeter à lei e ao direito. 

Em consonância com a nova ordem constitucional, a legalidade administrativa 

passa a ser uma relação de conformidade entre os atos administrativos e o termo de referência, 

o qual se amplia, não se traduzindo apenas no exercício de um poder vinculado, deixando de 

ser mera execução de uma hipótese fixada explicitamente por uma norma legislativa, devendo 

os atos administrativos emanarem também em consonância com os princípios normativos, 

consagrados no sistema (BARROS, 2006). 

O que se observa, portanto, é que o princípio da legalidade vem sendo analisado 

juntamente e em consonância com o princípio da juridicidade, o qual tem resignação não apenas 

na observância da lei em sentido estrito, mas leva em consideração, também, os princípios 

constitucionais. Nesse sentido, Carmem Lúcia Antunes Rocha (1994, p. 79) salienta a 

importância do princípio da juridicidade para atingir a justiça material, senão vejamos: 
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O Estado Democrático de Direito material, com o conteúdo do princípio 

inicialmente apelidado de legalidade administrativa e, agora, mais propriamente 

rotulado de juridicidade administrativa, adquiriu elementos novos, democratizou-se. 

A juridicidade é, no Estado Democrático, proclamada, exigida e controlada em sua 

observância para o atingimento do ideal de Justiça social.  

 

A professora Germana de Oliveira Moraes (1999, p. 24) defende que no Brasil 

deve-se adotar a teoria da substituição do principio da legalidade pelo principio da 

juridicidade, haja vista a entronização dos princípios no texto constitucional. 

 

A noção de juridicidade, além de abranger a conformidade dos atos com as regras 

jurídicas, exige que sua produção (a desses atos) observe – não contrarie – os 

princípios gerais de Direito previstos explícita ou implicitamente na Constituição. A 

moderna compreensão filosófica do direito, marcada pela normatividade e 

constitucionalização dos princípios gerais do Direito e pela hegemonia normativa e 

axiológica dos princípios, com a conseqüente substituição, no Direito 

Administrativo, do princípio da legalidade pelo princípio da juridicidade, demanda, 

por um lado, uma redefinição da discricionariedade, e por outro lado, conduz a uma 

redelimitação dos confins de controle jurisdicional da Administração Pública. 

Diante desse novo posicionamento administrativo em face do princípio da 

legalidade, segundo a qual a atuação do Poder Público não deve se restringir a estrita 

observância legal, mas também deve atuar em consonância com os princípios e com os 

valores constitucionais, passando, portanto, a ser interpretado nos termos do que dispõe o 

princípio da juridicidade, torna-se premente analisar a evolução da consagração do direito à 

saúde no ordenamento jurídico brasileiro. 

Somente com a Constituição de 1988 o direito à saúde adquiriu status de direito 

fundamental. Em todas as Cartas Constitucionais anteriores (1824, 1890, 1934,1937, 1946 e 

1967) a saúde não foi tratada como direito universal, tendo inclusive, ocorrido a confusão 

entre assistência à saúde com assistência social. 

Em 1934, houve um esboço do Estado social brasileiro e foi garantida às gestantes 

e aos trabalhadores, assistência médica e sanitária. Assim, foi assegurada a saúde como direito 

subjetivo do trabalhador por meio dos institutos de aposentadorias e pensões (MARTINS, 

2008, p. 42). A partir desse momento, surgiu a competência concorrente entre os Estados e a 

União. O Estado deveria atuar de forma a reduzir a mortalidade infantil e adotar medidas para 

evitar a propagação das doenças. Nesse período observa-se a confusão existente entre 

assistência à saúde e assistência social. 

O Ministério da Saúde foi criado em 1950 e a partir de então, tentou-se ampliar os 

direitos destinados à proteção da saúde. A Constituição de 1967 delegou a União competência 

para estabelecer planos nacionais de educação e saúde. Dessa forma, somente após um longo 
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período de compreensão acerca da evolução dos direitos do cidadão é que o Direito à saúde 

passou a ser componente da Ordem Social, como um direito de todos e dever do Estado. 

Com a inserção dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos de segunda 

dimensão, nos textos constitucionais, ocorreu uma reformulação do princípio da separação de 

poderes, o qual deixou de significar apenas um meio de limitação do poder, para tornar-se 

mecanismo de proteção concreta da liberdade, conforme expõe o professor Paulo Bonavides 

(2006, p. 634): 

 

Ontem, a separação de Poderes se movia no campo da organização e distribuição de 

competências, enquanto seu fim era precisamente o de limitar o poder do Estado; 

hoje ela se move no âmbito dos direitos fundamentais e os abalos ao princípio 

partem de obstáculos levantados à concretização desses direitos, mas também da 

controvérsia da legitimidade acerca de quem dirime em derradeira instância as 

eventuais colisões de princípios da Constituição.  

 

Tal direito encontra-se positivado na atual ordem constitucional no Titulo VII – 

Da Ordem Social, no Capítulo II, Seção II, nos artigos 196 a 200, devendo ser garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação. 

Assim, no âmbito da referida seção, o artigo 197 reconheceu como sendo de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, ―cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou por intermédio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado‖. A esse respeito, destaca-se que o artigo 129, II, atribui ao Ministério Público a 

função de zelar pelo efetivo respeito aos serviços de relevância pública, executados com 

vistas a atender aos direitos garantidos na Constituição, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia. Tal norma ilustra a preocupação do constituinte em dar efetividade ao direito à 

saúde, já que no artigo 197 o classificou como serviço de relevância pública. 

O artigo 198, por sua vez, formulou a estrutura geral do sistema único de saúde, 

considerando-o uma rede regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: a) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; b) 

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

serviços assistenciais; c) participação da comunidade. Esse sistema será financiado com 

recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes (§ 1º), ficando previstos recursos mínimos a serem aplicados, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde (§§ 2º e 3º). Com efeito, existe a rede 
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privada e a rede pública de saúde formando um sistema que de respeitar as peculiaridades de 

cada local e a hierarquia, obedecendo e submetendo-se aos princípios de um Sistema Único de 

Saúde. 

Pelo artigo 199, foi facultada à iniciativa privada a assistência à saúde, podendo as 

instituições privadas participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (§ 1º), vedando a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (§ 2º), bem 

como a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no país, salvo nos casos previstos em lei (§ 3º). 

No artigo 200 foi feita a enumeração das atribuições do Sistema Único de Saúde, 

a saber: a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; b) executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; c) ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde; d) participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; e) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; f) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; g) participar do controle e 

fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; h) colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

A Constituição de 1988 trouxe a competência concorrente da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre a saúde, adotando medidas políticas, 

sociais e econômicas para reduzir a mortalidade infantil, aumentar o cuidado com a higiene 

social, mental e física de toda a população e diminuir a incidência de doenças, competindo aos 

entes públicos defender e garantir o direito à saúde (SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 142). 

Assim, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete a União legislar 

sobre assuntos federais, enquanto que para assuntos locais, a competência passa a ser do 

Município correspondente. Nesse sentido, o artigo 23 da Constituição dispõe que em 

determinadas circunstâncias a responsabilidade poderá ser atribuída ao mesmo tempo à 

União, aos Estados e ao Município. 
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Em síntese, o Brasil apresenta um sistema de saúde integrado pelas pessoas 

jurídicas de Direito Público Interno e em consonância com o entendimento jurisprudencial, os 

entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço público de saúde. 

Da leitura dos demais dispositivos constitucionais conclui-se que o Sistema Único 

de Saúde é formado, principalmente, pelos princípios da Universalidade, Integralidade e 

Equidade. Com a instituição de tais princípios no artigo 196
3
 da Constituição Federal, hoje 

são cerca de 150 milhões de pessoas com direito ao recebimento de prestações no âmbito da 

saúde, uma vez que por essa constituir direito fundamental e humano, não há qualquer 

discriminação física, racial, social ou econômica para a gratuidade do atendimento integral, ou 

seja, qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de serviço. 

Sendo assim, por ser um direito fundamental, e, portanto um direito humano, é a 

saúde abrangida pelo Princípio da Universalidade, uma vez que os direitos humanos 

―possuem implícita a cláusula da universalidade de acesso, porquanto devidos pela sua só 

condição de humanidade, independente de qualquer requisito‖ (OLIVEIRA, 2016, online). 

Importante salientar que, além do disposto na Constituição, a sociedade conta 

também com uma ordem jurídica infraconstitucional vasta para proteção, defesa e garantia da 

saúde, como, por exemplo, a Lei nº 8.080 de 1990 que regula o Sistema de Saúde. Nesse 

aspecto, conclui-se que a legislação infraconstitucional agregou prioridade de atendimento às 

pessoas consideradas em situação de hipossuficiência, às crianças e aos adolescentes, aos 

idosos e aos portadores de deficiência, bem como aos portadores de HIV, aos quais foi 

assegurado acesso gratuito a medicamento.  

A referida lei assegura, em consonância com os dispositivos constitucionais, o 

cumprimento da diretriz do ―atendimento integral‖ (art. 198 da Carta Magna), formulando a 

estruturação de um Sistema que inclui em seu campo de atuação, dentre inúmeras outras 

ações, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Supracitada lei ratifica o caráter de universalidade do direito à saúde, reafirmando 

o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, senão, 

vejamos: 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º. 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. 

                                                           
3
 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. 
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§ 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade (grifo nosso). 

Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

[...] (grifo nosso). 

 

No que tange a eficácia das normas constitucionais que disciplinam a saúde no 

direito brasileiro, acredita-se que a melhor solução das classificações propostas seja a de 

Celso Antônio Bandeira de Mello e Luís Roberto Barroso. Celso Antônio Bandeira de Mello 

(1983, p. 255)
 
entende que as normas constitucionais sobre justiça social apresentam imediata 

geração de direitos para os administrados. Nesse sentido, o autor distingue as normas 

constitucionais em três categorias: a) normas concessivas de poderes jurídicos, b) normas 

concessivas de direitos e c) normas meramente indicadoras de uma finalidade a ser atingida.  

A classificação proposta por Luís Roberto Barroso (2003, p. 108), por sua vez, 

em muito se assemelha a classificação proposta por Celso Antônio. A classificação do 

ministro do Supremo Tribunal Federal leva em conta as diferentes posições jurídicas que as 

normas garantidoras de direitos sociais investem aos jurisdicionados, quais sejam: a) 

normas que geram situações prontamente desfrutáveis, dependentes apenas de uma 

abstenção, b) normas que exigem a exigibilidade positiva por parte do Estado e c) normas 

que contemplam interesses cuja realização depende da edição de norma infraconstitucional 

integradora.  

Dentre as classificações expostas – a de Celso Antônio Bandeira de Mello e a de 

Luís Roberto Barroso – o direito à saúde enquadra-se como espécie de norma atributiva de 

direitos, ensejando prestações positivas por parte do Estado. As previsões constitucionais 

sobre direito à saúde geram em favor do administrado, uma concreta utilidade, suscetível de 

fruição, constituindo direito propriamente dito, mas que para fruição depende de prestação 

alheia. Nesse sentido também é o posicionamento de Giselle Nori Barros (2006, p. 72): 

 

Conclui-se que o direito à saúde vincula o administrador, criando direito subjetivo 

exequível ante o Poder Público. Tais normas não podem ser catalogadas como 

dispositivos constitucionais de conteúdo programático, eis que, estas, de acordo com 

os conceitos formulados, dizem respeito a dispositivos cuja eficácia não confere 

aptidão para impor ao Estado o dever jurídico de agir em determinado sentido, 

ensejando a exigibilidade de prestações positivas do Estado.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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Por fim, cabe destacar a natureza jurídica dos serviços de saúde em conformidade 

com a ordem constitucional brasileira. Nesse sentido, há quem entenda que esses serviços têm 

natureza de função estatal, serviço social, atividade de relevância pública e, também, de 

serviço público.  

Deflui, em breve síntese, que as atividades referentes à proteção da saúde terão 

natureza de serviço público quando prestadas pelo Estado e submetida ao regime jurídico 

privado se decorrentes da exploração de atividade econômica. Contudo, nesta hipótese, 

ficarão sobre a fiscalização, regulamentação e controle do Estado, em razão da relevância 

pública. 

Sendo assim, os serviços públicos, independentemente da forma que serão 

prestados, se pelo poder público ou pela iniciativa privada, devem apresentar-se em perfeita 

consonância ao atendimento dos usuários e aos direitos fundamentais. O serviço público é 

uma das garantias constitucionais de realização material de direito fundamental e social, 

sendo dever do Estado promover sua prestação adequada às necessidades dos cidadãos, como 

forma de assegurar a realização concreta desses direitos afetos à dignidade humana 

(DOURADO, 2001, p. 94-95). 

 

1.6 O fornecimento de medicamentos como espécie de direito fundamental integrante do 

direito à saúde 

 

Pelo exposto acima, resta clara a localização do direito à saúde dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de direito humano, fundamental, estritamente 

relacionado ao direito à vida, cuja interpretação e aplicação têm como vetor a dignidade da 

pessoa humana. Trata-se ainda de direito social dotado de força vinculante, impondo aos 

poderes constituídos o dever de garantir o acesso a medicamentos e a insumos essenciais para 

a preservação, manutenção e recuperação da saúde das pessoas. 

Nesse sentido, Noberto Rech (2005) elucida que o acesso à saúde importa no 

acesso ao medicamento adequado, para uma finalidade específica, em dosagem correta, pelo 

tempo necessário e cuja utilização racional tenha como consequência a resolutividade das 

ações de saúde. 

Dessa feita, o fornecimento de medicamentos é apenas uma das ações de 

competência do Sistema Único de Saúde, o qual apesar de ter sido criado em 1988, só veio a 

ter uma Política Nacional de Medicamento em 1998 (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 215). 

Assim, a partir de 1998, fomentou-se a criação de programas voltados à garantia de acesso da 
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população necessitada aos medicamentos. Dessa forma, nos anos subsequentes houve um 

aumento da alocação de recursos com a finalidade de suprir a demanda por medicamentos. 

Apesar da existência dessa política, estimava-se que em 2000, 70 milhões de brasileiros não 

teriam acesso a medicamento, o que representava cerca de 41% (quarenta e um por cento) da 

população brasileira naquele ano (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 215).  

Ademais, reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
4
 consagram o 

direito a saúde como decorrência do direito à vida, determinando o fornecimento gratuito de 

medicamentos a pessoas carentes, portadores do vírus HIV e a portadores de outras doenças 

grave. Flavia Piovesan (2006, p. 84) também se posiciona a favor da distribuição gratuita de 

medicamentos como meio de efetivação dos preceitos constitucionais: 

 

Neste sentido, a distribuição gratuita de medicamentos permitiria conferir 

efetividade aos preceitos constitucionais, representando ‗um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e a saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 

têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua 

essencial dignidade‘. 

 

Tal posicionamento também é seguido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
5
, o 

qual endossa o direito à saúde como dever do Estado que deve propiciar aos mais 

necessitados, não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de 

oferecer ao enfermo a maior dignidade e o menor sofrimento, mesmo que o medicamento não 

esteja previsto em Portaria do Ministério da Saúde. Tal entendimento é sintetizado por 

Carmem Lúcia Rocha em seu livro ―Direito à vida digna‖: 

 

Mesmo quando algumas ações não estão previstas em lei como prestações devidas 

pelo Estado para a garantia do direito à saúde, pode-se aplica-lo diretamente quando 

estiver em risco a continuidade da vida humana, que só possa ser garantida com a 

intervenção estatal. Nesses casos, o fundamento encontra-se na obrigação de o 

Estado garantir um nível de vida para seus cidadãos que seja compatível com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo ao Judiciário determinar o 

cumprimento dessa obrigação. 

Ademais, seria teratológico se fossem previstas em orçamento despesas oriundas de 

direito tão complexo como o direito à saúde. Se o Estado reclamou para si a tarefa de 

prestação de tal direito, não poderá se escusar de seu cumprimento, mediante a tese de 

que não existem verbas alocadas em orçamento prévio (ROCHA, 2014, p. 112). 

 

                                                           
4
 No mesmo sentido, destacam-se as decisões proferidas pelo STF nos seguintes casos: RE 232335/RS; AI 

232469/RS; RE 236200/RS; RE 236644/RS; AgRg Ag 238328-0/RS; RE 242859-3/RS; RE 247900/RS; RE 

267612/RS; RE 273042/RS; AgRg RE 273834-4/RS, RE 264269/RS; RE 273042/RS; AgRg RE 255627-

1/RS; AI 238328/RS; AgRg SS 702-6/DF; AgRg Ag 486816-1/RJ. 
5
 RMS 17903/MG. 
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Em síntese, de acordo com a jurisprudência majoritária e com o sistema 

normativo constitucional e infraconstitucional, o acesso a medicamento, dispostos ou não nas 

listas oficiais, constitui espécie de direito fundamental e elemento integrante do direito à 

saúde, apresentando, portanto, todas as características referentes ao direito à saúde já expostas 

nesse trabalho. 

 

1.6.1 As normas infraconstitucionais sobre acesso aos medicamentos 

 

No tocante as normas infraconstitucionais que dispõem sobre o acesso a 

medicamentos, a principal delas seria a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, criada para 

regulamentar os dispositivos constitucionais que tratam sobre o direito à saúde, dispondo 

sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organização 

funcionamento dos serviços correspondentes. 

Conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS), a Lei nº 8080/90, em seu artigo 

7º
6
, reafirma que as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer ao princípio da 

integralidade da assistência, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e 

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

os níveis de complexidade do sistema. 

A Lei nº 8.080/90 vai ainda mais longe, em seu artigo 6º, inciso I, alínea ―d‖
7
 

estabelece que a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, 

está incluída no campo de atuação do Sistema único de Saúde (SUS), de forma que o Sistema 

deve disponibilizar ao usuário os medicamentos prescritos para a cura ou alívio da 

enfermidade ou do agravo sofrido. 

                                                           
6
 Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

 I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

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

do sistema; 

 III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

 IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

 V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

 VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática; 

 VIII - participação da comunidade; 

 IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
7
 Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 I - a execução de ações: 

 d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 



33 

Pelo exposto, conclui-se que as ações e os serviços do Sistema Único de Saúde 

devem ser acessíveis a todos, respeitadas as peculiaridades e complexidades de cada caso, 

inclusive no tocante aos medicamentos e tratamentos que se mostrem necessários; constituindo, 

portanto, dever do Estado disponibilizar os recursos necessários para que o direito dos 

indivíduos à saúde seja respeitado e que a prestação desse serviço público essencial inclui a 

disponibilização de medicamentos indispensáveis para o tratamento de doenças. 

A questão do fornecimento de medicamentos pela rede pública é ainda tratada em 

outras espécies normativas provenientes da atuação de órgãos ligados à área da saúde. Nesse 

contexto, destacamos a Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 do Ministério da Saúde, a 

qual aprova a Política Nacional de Medicamentos, determinando que os órgãos e entidades 

desse Ministério promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas e 

projetos em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Portaria. 

A Política Nacional de Medicamento apresenta como objetivo garantir a 

segurança, a qualidade e a eficácia desses produtos, além da promoção de seu uso racional e o 

acesso a medicamentos tidos como essenciais. Assim, os medicamentos dispostos na Relação 

Nacional de Medicamentos (RENAME) devem ser utilizados em todos os níveis hierárquicos 

de atendimento, de forma que essa lista deva ser utilizada por todas as instituições que 

compõem o SUS. O RENAME constitui a lista base, a partir dela as Secretarias Estaduais e 

Municipais podem elaborar suas próprias relações, acrescentando e complementando-a com 

medicamentos que julguem essenciais. 

Dessa feita, a Política Nacional de Saúde se perfaz no conjunto de ações voltadas 

à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o 

medicamento como seu insumo essencial e a fim de garantir seu acesso e uso racional, a 

Política Nacional de Medicamento (criada pela Portaria nº 3.916/98) e os eixos estratégicos 

definidos pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, (aprovada pela Resolução 

338/04 do Conselho Nacional de Saúde) integram-se para detalhar o procedimento de 

fornecimento de insumos terapêuticos pela rede pública de saúde. 

Além dos instrumentos supracitados, cita-se ainda a Portaria nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006, a qual consiste em outro importante meio para a regulação do fornecimento 

de medicamentos, uma vez que apresenta as Diretrizes do Pacto em Saúde em 2006. O 

referido pacto foi firmado entre gestores do SUS (nacionais, estaduais e municipais) e 

aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, no qual são estabelecidas algumas prioridades, 

dentre elas o pacto pela vida, segundo o qual a saúde do idoso, o controle do câncer do colo 

de útero e da mama, a redução da mortalidade infantil e materna, além do fortalecimento na 
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resposta de doenças emergentes e endêmicas e o fortalecimento da assistência básica 

constituem prioridades. 

Em síntese, além das normas constitucionais referidas que não deixam dúvidas 

acerca da aplicabilidade imediata e da força vinculante das previsões legais que tratam sobre 

direito à saúde, nele englobando o direito ao acesso de medicamentos. A lei nº 8.080/90 

reforça e especifica o direito à assistência farmacêutica, o que vem duplamente reforçado pela 

legislação infralegal. 

Ademais, as normas infracionstitucionais também regulam a organização do 

Sistema Único de Saúde, dividindo as atribuições entre as três esferas de Governo gestoras do 

SUS, embora todas sejam responsáveis por garantir a saúde e a vida das pessoas. 

A seguir trataremos do financiamento e organização do Sistema Único de Saúde, 

analisando mais detidamente como ocorre a elaboração das listas oficiais de medicamento. 
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2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: O FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE E O 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A DISPENSAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 

  

 Passa-se a expor acerca da estrutura, organização e modo de financiamento do 

sistema de saúde nacional, dando-se ênfase ao modo como ocorre a dispensação de 

medicamentos no âmbito administrativo.  

 

2.1 O Sistema Único de Saúde – SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) resultou da reforma sanitária defendida por 

movimentos sociais durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, surgida em razão da 

inadequação do sistema de saúde vigente à época. Como explicitado anteriormente, a 

assistência à saúde em período anterior a Constituição de 1988 restringia-se ao atendimento 

daqueles cidadãos contribuinte do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Revestia-se 

de assistência de caráter meramente curativo, sem ações de promoção e prevenção da saúde, 

com atuação centralizada no âmbito federal. 

Dessa forma, a criação do SUS significou um importante momento de evolução 

das políticas sociais instituídas pela Constituição Federal de 1988. Após dois anos da 

promulgação da Constituição Cidadã, foi editada a Lei nº 8.080 que traçou as diretrizes e os 

princípios do SUS. Posteriormente adveio a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação 

da sociedade na gestão e na transferência de recursos financeiros. 

O artigo 2º da Lei nº 8.080/90 reforça o dispositivo constitucional de que o direito 

à saúde constitui espécie de direito fundamental do ser humano, obrigando o Estado a prover 

todas as condições indispensáveis para seu exercício. 

Conforme já exposto no capítulo anterior, o artigo 6º da Lei Orgânica da Saúde 

prevê a adoção de um conceito amplo de saúde, incluindo as ações de assistência terapêutica 

integral e farmacêutica, vigilância sanitária e epidemiológica e preservação da saúde do 

trabalhador. Giselli Nori Barros (2006, p. 86) explicita que conforme tal dispositivo ―o SUS 

está obrigado à assistência farmacêutica na sua integralidade, o que revela de forma clara o 

dever do Estado de fornecimento de medicamentos‖.  

O SUS é o sistema resultante das propostas da Reforma Sanitária e criado pela 

Constituição de 1988, que abarca os princípios da integralidade, universalidade, participação 

social, equidade, dentre outros, constituindo, portanto uma enorme conquista social, 
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sobretudo no que aduz o princípio da integralidade, trazendo consigo o desafio de recuperar, 

proteger e promover a saúde.  

Jorge Muños de Souza (2013, p. 145) em seu livro ―Diálogo Institucional e 

direito à saúde‖ sintetiza a ideia de que caberia ao Estado conduzir a sociedade em direção ao 

acesso universal à saúde.  

 

Em 1988 surge o SUS como um dos ramos da seguridade social, fundado nos 

princípios da universalidade, integralidade, da descentralização e da participação 

popular, inaugurando no Brasil uma estrutura, ao menos no papel, abrangente de 

proteção social. Opunha-se ao modelo seletivo e contributivo que vigorou até então, 

que segregava a assistência à saúde previdenciária da não previdenciária. Também 

se contrapunha ao modelo decisório centralizador e tecnocrata, que excluía das 

decisões mais importantes a sociedade e alimentava práticas clientelistas. Acima de 

tudo, o SUS representava a aspiração mais ampla de reforma social inerente ao 

Movimento Sanitário, apostando em um modelo altamente estatizado, que concebia 

o Estado como responsável pela prestação direta dos serviços assistenciais e 

controlador rigoroso dos serviços prestados pelo setor privado. Em suma, entendia-

se que caberia precipuamente ao Estado conduzir a sociedade em direção ao 

equacionamento dos problemas no setor de saúde, sendo este o modo de garantir 

uma dívida social com a cidadania. 

 

Assim, o SUS como sistema em si, constitui garantia institucional fundamental, 

que deve ser respeitada e salvaguardada, conforme expõe Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana 

Filchtiner Figueiredo (2008, p. 11): 

 

O SUS pode ser caracterizado, enfim, como uma garantia institucional fundamental. 

Sujeita-se, por conseguinte, à proteção estabelecida para as demais normas 

jusfundamentais, inclusive no que tange à sua inserção entre os limites materiais à 

reforma constitucional, além de estar resguardado contra medidas de cunho 

retrocessivo em geral. Desse modo, eventuais medidas tendentes a aboli-lo ou 

esvaziá-lo, formal e substancialmente, até mesmo quanto aos princípios sobre os 

quais se alicerça, deverão ser consideradas inconstitucionais, pois que não apenas o 

direito à saúde é protegido, mas o próprio SUS, na condição de instituição pública, é 

salvaguardado pela tutela constitucional protetiva. 

 

Depreende-se desses princípios que os cidadãos, quando precisarem, devem ser 

recebidos e tratados pelo SUS, uma vez que a saúde é direito universal e tal direito deve ser 

fornecido de forma igual a todos aqueles que dele necessitem, sempre tendo como 

fundamento a dignidade humana, não cabendo, portanto, distinções (BLIACHERIENE; 

SANTOS, 2010, p. 54). 

No que concerne à concretização do princípio da participação da comunidade, a 

Lei nº 8.142/90 criou as Conferências e Conselhos de Saúde, que podem ser considerados 

órgãos de controle social. Assim, para tratar o sistema de saúde conforme os problemas de 

cada região propõe-se uma organização regionalizada, sendo a responsabilidade pela saúde 
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dividida entre todas as esferas de Governo, inclusive os municípios, fenômeno conhecido 

como municipalização da saúde, o qual ―é uma forma de aproximar o cidadão das decisões do 

setor e significa a responsabilização do município pela saúde de seus cidadãos‖ 

(SCHWARTZ, 2001, p. 103). 

As principais diretrizes do Sistema Único de Saúde consistem na 

descentralização, mediante a participação da comunidade através dos Conselhos de Saúde e o 

atendimento integral. Cabe ao SUS, portanto, ―prover as ações curativas e as ações 

preventivas necessárias‖ (SCHWARTZ, 2001, p. 99). No que tange o aspecto da 

descentralização, deparamo-nos com o problema da desigual arrecadação de recursos 

tributários e na diferente distribuição de tais emolumentos, sendo que a descentralização de 

serviços não é suficiente frente aos recursos necessários para atender às crescentes demandas 

(SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 11). 

A saúde pública é de responsabilidade dos três entes federativos – União, Estado e 

Município – e esses entes devem alocar os recursos para financiamento do Sistema 

denominado Fundos de Saúde, sendo a sua principal fonte arrecadatória a Contribuição para 

financiamento da Seguridade Social (COFINS), os recursos ordinários e a contribuição sobre 

o lucro das pessoas jurídicas. Dessa feita, a transferência dos recursos deve ser realizada 

fundo a fundo, do Fundo Federal para o Estadual e do Estadual para o Municipal (ACURCIO, 

2003, p. 46). 

O Sistema Único de Saúde estruturou a atividade em níveis de atenção, que são a 

básica, de média e de alta complexidade, tal distribuição foi idealizada apenas para dar maior 

organização ao sistema, ordenando a atuação. Não significa, por isso, que uma área de 

atuação tenha mais importância que a outra, como esclarece Andrea D‘Alessandro André 

(2011, p. 42): 

 

O objetivo do SUS é, portanto, garantir e otimizar a saúde de toda a população de 

forma a aplicar todo o avançado conhecimento do Estado de modo maximizado e 

diminuir as desigualdades entre as diferentes camadas da sociedade extinguindo as 

desvantagens sociais em busca do alcance de uma saúde plena e acesso aos serviços 

de saúde. 

 

Com o propósito de ampliar a cobertura do Sistema de Saúde e atender ao 

administrado, o artigo 199 da Constituição Federal admite que os serviços de saúde sejam 

prestados por instituições privadas. Tal contato entre a esfera pública e privada ocorrerá 

mediante contrato de direito público ou convênio, preferindo-se, sempre que possível, as 
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entidades sem fins lucrativos. Essa complementação também foi prevista na Lei nº 8.080/90
8
. 

Destaca-se que mesmo havendo a prestação suplementar do serviço de saúde pela iniciativa 

privada, a titularidade e consequentemente o dever de prestação é do poder público. 

Assim, toda execução do serviço de saúde efetuada com dinheiro público, 

decorrente das verbas recebidas pelo SUS, deve observar os princípios que norteiam a 

Administração Pública, bem como os princípios específicos do sistema, ficando submetida ao 

regime jurídico de Direito Público. 

Nesse contexto, o fornecimento de medicamentos é medida indispensável para 

preservação ou restabelecimento da saúde, e constitui elemento fundamental ao pleno 

funcionamento do SUS. Adiciona-se que a ―Constituição federal vigente não isentou qualquer 

esfera do poder político da obrigação de defender, proteger e cuidar da saúde. A saúde é dever 

do Estado, é responsabilidade da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios‖ 

(GROU, 2008, p. 112). 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar a problemática da renúncia de 

arrecadação fiscal empreendida pela União Federal, a qual se consolida no momento em que o 

Estado deixa de recolher por meio do Imposto de Renda (IR) os gastos declarados pelas 

famílias e pelos empregadores na área da saúde. Luiz Arruda Villela (1981, p. 2) explicita 

essa operação: 

 

[...] dentro do conceito de gasto tributário, a transferência (implícita) de recursos se 

dá da seguinte maneira: por um lado, existe o imposto devido pelo contribuinte ao 

Estado e, por outro, o interesse do governo de prover uma determinada assistência 

financeira. Assim, ao deixar de arrecadar parte do imposto a ele devido (como 

resultado de um benefício fiscal), o Estado age como se tivesse nesse exato 

momento realizando um pagamento. Trata-se de um pagamento implícito, isto é, não 

há um desembolso por parte do governo, mas, mesmo assim, constitui-se em 

pagamento de fato.  

 

O montante dessa renúncia pode atingir valores extremamente elevados. Segundo 

Carlos Octávio Ocké-Reis (2012, p. 150), no ano de 2006 estimou-se que a renúncia da 

arrecadação fiscal em saúde atingiu a magnitude de 12,5 bilhões de reais (Imposto de Renda 

Pessoa Física e Imposto de Renda Pessoa Jurídica). Só de Imposto de Renda Pessoa Física, a 

renúncia no ano de 2006 alcançou o patamar de 5,6 bilhões de reais. Esses valores 

                                                           
8
 Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população 

de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada. 

 Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou 

convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
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representaram cerca de 30,6% (trinta vírgula seis por cento) do gasto público federal, 

consistindo em uma porção significativa no contexto das políticas públicas de saúde. 

Essa lógica da renuncia fiscal, nos moldes em que é aplicada, consiste em 

verdadeiro mecanismo de boicote ao Sistema Único de Saúde, uma vez que não há qualquer 

parâmetro para avaliar os gastos em saúde, sendo concedido renúncia fiscal, inclusive com 

gastos de cirurgia plástica. O SUS vive uma severa crise econômica de financiamento, de 

forma que os vultosos valores que deixam de ser arrecadados constituem mais um entrave na 

prestação integral e universal do serviço de saúde, sem falar que essa prática contribui para o 

favorecimento de grupos sociais com maior capacidade de gasto. Nesse sentido expõe Carlos 

Octávio Ocké-Reis (2012, p. 149): 

 

Em tese, levando-se em conta que uma unidade do gasto tributário é igual a uma 

unidade potencial do gasto público em saúde, parece correto admitir que os 

indivíduos localizados no topo da distribuição de renda – e que abatem seus gastos 

no IR – recebem mais recursos do Estado. Nessa linha, caso esse incentivo 

governamental fosse inteiramente revertido para o SUS, sem redução concomitante 

dos níveis atuais de gasto público, poder-se-iam acomodar eventuais pressões 

imediatas sobre o acesso e a utilização do SUS, cujas fontes de financiamento 

permanecem instáveis.  

 

Pelo exposto, faz-se uma crítica ao subsídio concedido pelo setor público por meio 

da indiscriminada renúncia fiscal, que não avalia em que consiste os gastos particulares com a 

saúde antes de conceder a isenção. Destaca-se que essa renúncia fiscal apresenta caráter 

regressivo e seletivo por favorecer a parcela da população que dispõe de recursos financeiros 

para arcar com prestações privadas de saúde. O que se propõe, para que haja um fortalecimento 

do SUS, seria a retirada gradual desse subsídio ou que parte dos recursos arrecadados com o 

IRPF e IRPJ fossem aplicados na saúde pública. 

 

2.2 Princípios do Sistema Único da Saúde 

 

A maioria dos princípios do Sistema Único de Saúde encontra-se disciplinado no 

artigo 7° da lei nº 8.080/90
9
, dentre ele se destacam os princípios da universalidade, 

                                                           
9
 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

 I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

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

do sistema; 

 III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 



40 

integralidade, igualdade de acesso, encontrando-se os demais dispersos pelo ordenamento 

jurídico, tais como o princípio da dignidade humana, o princípio da inviolabilidade do direito à 

vida e o princípio da igualdade. Destacando a indissociabilidade dos princípios do SUS e os 

princípios constitucionais, tem-se o posicionamento de Marlon Alberto Weichert (2004, p. 157), 

segundo o qual os princípios que regem o SUS são meios de concretização das disposições 

constitucionais:  

 

Os princípios do SUS não são isolados e dissociados dos demais princípios 

constitucionais, em especial dos estruturantes e dos consagradores de direitos 

fundamentais. Pelo contrário, eles estariam em relação a estes no patamar de 

subprincípios instrumentais para a concretização dos valores constitucionais que 

pairam no patamar mais alto da Constituição, em especial, os previstos nos Artigos 

1° a 4°. Conectam-se os princípios do SUS também ao sistema de direitos e 

garantias fundamentais (individuais, coletivos e sociais), concretizando o direito à 

vida, à integridade física, à saúde e ao bem-estar pleno. Ao mesmo tempo em que 

são concretizadores de princípios constitucionais genéricos, os princípios do SUS 

exercem semelhante papel em face das demais regras do sistema. 

 

Universalidade é a grande inovação trazida pelo Sistema Único de Saúde, como 

dito anteriormente, em momento precedente à criação do sistema os serviços de saúde eram 

prestados apenas aos contribuintes ou em caráter assistencial social. 

A partir dessa nova característica, o SUS passa a assegurar que a rede pública de 

saúde deve propiciar aos indivíduos atendimento integral, atuando na prevenção de doenças, 

no fornecimento de atendimento médico e hospitalar e na prestação de assistência 

farmacêutica, possibilitando o acesso aos medicamentos necessários e à cura. 

Assim, os serviços públicos de saúde, segundo posicionamento majoritário, 

devem ser destinados a toda a população, indistintamente, nos termos do artigo 7º, I, da lei nº 

8.080/90. Tal dispositivo, apesar de simples e objetivo suscita alguns questionamentos sobre a 

extensão da universalidade, parte minoritária da doutrina defende a restrição de acesso a esse 

direito público subjetivo a quem não pode custear sua assistência à saúde. 

                                                                                                                                                                                     
 IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

 V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

 VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática; 

 VIII - participação da comunidade; 

 IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 

 a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

 b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 

 XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

 XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

 XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
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Segundo Nelson Ivan Pientzenauer Pacheco Júnior (2001, p. 26), 

 

Se é direito dos portadores do Vírus HIV/AIDS terem garantidos os medicamentos 

para seu tratamento, é direito dos outros cidadãos também receberem os serviços de 

saúde, sendo vedada a discriminação de grupos, por força de nosso ordenamento 

jurídico. Isto não quer dizer que o Estado será responsável por todo tipo de 

medicação utilizada pelos cidadãos. Deve-se observar a real necessidade da 

prestação e a condição que impeça o indivíduo de custear por seus próprios meios o 

tratamento indispensável a sua vida e saúde. 

 

Caso tal restrição fosse adotada, o atendimento universal seria condicionado a 

existência ou não de recursos econômicos financeiros, o que não atende à norma explícita na 

Constituição de que ―a saúde é um direito de todos‖, devendo ser oferecida em condição de 

igualdade, conforme elucida Dinorá Adelaide Musetti Grotti (2003, p. 288): 

 

O princípio da generalidade, também chamado, com mais propriedade, de 

universalidade dos serviços públicos – que alguns veem como princípio autônomo -, 

é uma manifestação do principio da igualdade, isto é, a possibilidade de que o 

serviço por ser exigido e usado por todos. Significa que os mesmos devem atender a 

todos que deles necessitem, indistintamente, independentemente do poder aquisitivo, 

satisfeitas as condições para a sua obtenção. Sua manutenção se constitui em um 

dever legal, podendo ser exigida tanto daqueles que tenham a competência para 

instituí-los quanto daqueles que o executem. 

 

A igualdade na assistência a saúde é princípio implícito à universalidade e seu 

significado estabelece que as pessoas, na mesma situação clínica, devem receber igual 

atendimento, sendo vedada qualquer espécie de atendimento privilegiado, seja na rede pública 

ou privada, para aqueles que possam pagar pelo serviço. Assim, o tratamento diferenciado 

apenas se justifica na medida de situação de desvantagem, em comparação com os demais, de 

forma que propicie a igualdade material e a justiça no tratamento. 

Nesse sentido, o artigo 5º, caput, da Constituição Federal estabelece que todos são 

iguais perante a lei, ou seja, todos têm o direito à tratamento idêntico pela lei, em consonância 

com os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. O princípio da igualdade visa, 

portanto, propiciar garantia individual contra perseguições e também obstaculizar 

favoritismos. ―A fortiori todos são iguais perante a Administração e seus atos, uma vez que 

esta nada mais faz senão agir na conformidade das leis‖ (MELLO, 2006, p. 79). 

Dessa forma, a prestação dos serviços de saúde deve ser universal e ofertada 

isonomicamente, de forma que até os egressos da iniciativa privada podem migrar para o setor 

público, isso porque a iniciativa privada nos serviços de saúde tem natureza complementar e 

não furta do Estado o dever de universalidade. 
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Outro princípio fundamental que rege a atuação do Sistema Único de Saúde é o 

principio da integralidade, previsto no artigo 7º, II, da Lei nº 8.080/90 e no artigo 198 do texto 

Constitucional. Tal princípio deve ser compreendido como o conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema. Significa, portanto, que todas as pessoas têm 

direito ao atendimento e assistência sempre que necessitarem, conforme sejam as políticas 

elaboradas pelo Executivo e Legislativo
10

.  

No sistema que vigorava antes da implementação do SUS, o qual era regido pela 

Lei nº 6.229/1975, existia uma dicotomia entre as ações de saúde preventivas e curativas. As 

ações preventivas eram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, no entanto, as ações 

assistenciais eram prestadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, com o 

advento do Sistema Único, tal dicotomia teve fim. 

Integralidade significa que todas as ações e serviços de saúde, quais sejam a 

promoção, a proteção e a recuperação, são uma realidade única e inesperável e o que define o 

atendimento deve ser a necessidade da pessoa, possibilitando o acesso a medicamentos 

necessários ao tratamento e à cura (GROU, 2008, p. 115). 

Pelo princípio da unicidade significa que o SUS constitui um sistema único e 

unificado. Tal princípio decorre do artigo 198 da Constituição Federal, trata-se de um meio de 

superar as características do sistema anterior, no qual as ações e os serviços de saúde eram 

operados por uma grande quantidade de órgãos. Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner 

Figueiredo (2008, p. 12) explicitam o sentido do princípio da unicidade. 

 

Sistema único, então, importa em que os serviços e as ações de saúde, públicos ou 

privados, devem pautar-se e se desenvolver sob as mesmas políticas, diretrizes e 

comando. Trata-se de um só sistema, que abrange e sujeita a uma direção única e, 

portanto, a um só planejamento (ainda que compartido nos níveis nacional, regional, 

estadual, municipal), as ações e os serviços de saúde.  

 

A determinação da unicidade surte efeitos na estrutura e na organização do SUS, 

atribuindo às três esferas de governo a responsabilidade pelo seu funcionamento, 

                                                           
10

 Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º 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. (Lei nº 

8.080/90, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, Data de Publicação: 20/9/1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 21 mar. 2016).  
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anteriormente as ações na área da saúde encontravam-se concentradas na União Federal, 

quadro que não persiste mais. 

A descentralização é a espinha dorsal do Sistema Único, a execução das ações e 

serviços de saúde tornou-se dever de cada esfera de Governo, de forma que cada uma delas 

deve agir junta e de forma solidária. A Lei Orgânica da Saúde define a competência 

administrativa. A descentralização visa colocar o responsável face a face com os fatos. 

Como consequência do princípio da descentralização, a atuação do sistema deve 

ocorrer de maneira regionalizada. A atuação regionalizada permite a adaptação das ações e 

dos serviços de saúde ao perfil epidemiológico local.  

 

Por isso, a municipalização é a principal forma pela qual se densificam as diretrizes 

de descentralização e regionalização do SUS, não obstante aperfeiçoamentos e 

ajustes sejam sempre necessários, especialmente em função da garantia de equilíbrio 

na distribuição dos recursos de saúde (SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 12). 

 

Dessa forma, o Município é o ente federado mais próximo da realidade. Quanto 

mais próximo, mais fácil o acesso e o poder real de controle e fiscalização e 

consequentemente maior a agilidade na adoção de eventuais medidas corretivas, ocorrendo a 

descentralização política.  

Cada esfera de governo é autônoma nos limites de atuação em seu território, para 

praticar todos os atos referentes à organização e à execução dos serviços de saúde. Pelo 

exposto, a regionalização é um dos principais meios de viabilização da descentralização, 

instrumentalizando o processo de planejamento de ações e serviços de saúde. 

Além da regionalização, a hierarquização constitui outro importante mecanismo 

para efetivação da descentralização. A hierarquização é termo técnico do setor sanitário que 

indica a execução da assistência à saúde em níveis crescentes de complexidade. Assim, a 

hierarquia rege a rede de serviços, mas não a relação entre os entes federados. 

Conclui-se que a regionalização é entendida como a distribuição espacial dos 

serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade, organizados para atender a população 

de uma região, já a hierarquização supõe três ou quatro níveis de complexidade, organizados 

cada qual com resolutividade própria. Pelo exposto, torna-se premente conhecer inicialmente 

as necessidades e os serviços, para depois hierarquiza-los e regionaliza-los. 

O artigo 195 da Constituição estabelece que a seguridade social será financiada 

por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, elencando como se dará esse financiamento, 

possibilitando, inclusive a criação de outras fontes de custeio, a fim de manter ou expandir a 

seguridade. 
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O artigo 7º, XI da Lei nº 8.080/90 prevê que haverá uma conjugação de recursos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a prestação dos serviços de 

saúde, demonstrando que as três esferas encontram-se conectadas na melhoria e na prestação 

das ações e serviços de saúde. 

O controle social das ações e politicas de saúde ocorrerão mediante a participação 

direta e indireta da comunidade. Essa participação se realiza por meio dos representantes da 

sociedade civil junto às sucessivas Conferências de Saúde; bem como junto aos Conselhos de 

Saúde, que atuam no planejamento e controle do SUS, e ainda no âmbito das agências 

reguladoras, como a ANVISA. A participação popular nesse controle das ações do sistema 

evidencia o caráter democrático-participativo do direito à saúde. A participação da população 

ocorrerá também diretamente, podendo os próprios indivíduos atuarem na definição de políticas 

públicas, além de lhe serem assegurados o controle social posterior sobre essas ações. 

 

2.3 Do financiamento do Sistema Único de Saúde 

 

Após uma breve apresentação dos princípios que norteiam a atuação do Sistema 

Único de Saúde, passaremos a analisar como ocorre o financiamento desse sistema, cuja 

insuficiência é uma barreira concreta que tem impedido alinhar a atuação do SUS ao 

mandamento constitucional e aos próprios princípios que o regem. 

Com a previsão dos princípios da universalidade, igualdade e integralidade no que 

se refere ao direito à saúde, ocorreu, por via de consequência, uma elevação no dever de 

prestação dos serviços de saúde, de 30 milhões, para 150 milhões de administrados. Assim, 

diante da ampliação e diversificação da base de atendimento, a Constituição de 1988 previu 

um modelo de financiamento que deveria ser capaz de garantir a cobertura universal, mas que 

ao longo dos anos têm se mostrado ineficiente. 

O texto constitucional dispõe que a seguridade social, ramo que a saúde compõe 

juntamente com a assistência e a previdência social, deverá ser custeada mediante recursos 

provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes complementares, conforme disposição do artigo 195
11

 da Constituição. Conforme 

                                                           
11

 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

 I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 
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disposto nos incisos I, II e III do Artigo 195, as contribuições destinadas a seguridade social 

advém: 1) da contribuição patronal; 2) das contribuições dos empregados; 3) das 

contribuições incidentes sobre a receita dos concursos de prognósticos, sendo possível a 

criação de novas contribuições única e exclusivamente pela União Federal, no exercício de 

sua competência residual, conforme dispõe o artigo 149 da Constituição. 

Desta forma, o SUS será custeado mediante as contribuições destinadas ao 

financiamento da seguridade social, além de recursos fiscais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

Foi estabelecido, a priori, no artigo 198, § 1º da Constituição que o SUS seria 

financiado com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como as contribuições da seguridade social, mas não havia no texto a previsão do percentual 

de contribuição de cada um desses. Em síntese, a saúde é financiada diretamente através do 

pagamento de contribuições pela sociedade, mas é, também, financiada indiretamente através 

do direcionamento de recursos orçamentários dos entes federados. 

O Ato das Disposições constitucionais transitórias estabelecia que 30% (trinta por 

cento) do Orçamento da Seguridade Social (OSS) deveriam ser destinados ao setor da saúde, 

até que fosse aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (OCKÉ-REIS, 2012, p. 37). Os 

constituintes, então, posicionaram-se contra a vinculação específica e permanente, supondo 

que a cada ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceria o patamar adequado de 

recursos financeiros para a área da saúde. 

Assim, a proposta orçamentária da saúde passou a ser elaborada anualmente após 

a edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que apenas após a edição dessa lei é que 

será possível saber quanto do orçamento da seguridade será destinado à saúde. 

A partir do ano de 1993, a previdência passou a enfrentar sérias dificuldades 

financeiras, de forma que ao longo dos anos, a previsão do percentual de recursos a ser 

destinado para o financiamento da saúde pela LDO não era respeitado. Em 1994, o Ministro 

da Previdência (Antônio Brito) tomou a decisão de que não seriam repassados recursos do 

                                                                                                                                                                                     
 a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 

que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998). 

 b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 

aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).  

 III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
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Orçamento da Seguridade Social para a saúde em razão da crise da Previdência, dessa feita, a 

saúde pública ficou cerca de cem dias sem receber importante parte de suas verbas. 

Destaca-se que entre 1898 e 1993 ocorreu certa especialização na destinação dos 

recursos da Seguridade Social: a maior parte da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) era destinada à saúde; a Contribuição sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) era encaminhada a assistência social e as contribuições dos empregados e dos 

empregadores financiavam a Previdência Social. Esta divisão prejudicava ainda mais o 

financiamento da saúde. Então, diante desse quadro tornou-se necessário criar fontes 

alternativas para o financiamento da saúde, conforme leciona Carlos Octávio Ocké-Reis 

(2012, p. 39): 

 

Tornou-se então necessário criar fontes alternativas ao financiamento do setor saúde, 

sobretudo quando o Ministério da Previdência social privilegiava o pagamento dos 

benefícios pecuniários em detrimento da assistência médica previdenciária. 

Ademais, o setor saúde deveria contar com fontes de financiamento que estivessem 

desvinculadas do pagamento dos benefícios previdenciários, uma vez que a 

Constituição promovera considerável ampliação dos direitos sociais no âmbito da 

Previdência rural.  

 

Na tentativa de obter recursos adicionais, criou-se a contribuição provisória sobre 

movimentação financeira (CPMF) em 1997. Não obstante a grande importância da CPMF no 

financiamento da saúde – em 2005, 29,3% (vinte e nove vírgula três por cento) de todos os 

recursos destinados ao financiamento da saúde eram oriundos da CPMF- a criação dessa nova 

receita não resolveu o problema do subfinanciamento, haja vista que a partir de sua criação, os 

recursos da COFINS e da CSLL acabaram sendo redirecionados para a previdência social; no 

mais, a própria CPMF foi alocada e desviada para outras finalidades que não o financiamento 

da saúde pública. A CPMF vigorou até o ano de 2011 (MENDES, MARQUES, 2009). 

Como se depreende do que foi descrito acima, houve deliberadamente desvio de 

recursos que deveriam financiar a saúde para a Previdência social, em detrimento da Saúde e 

da Assistência, áreas também integrantes da seguridade social. 

Percebe-se, portanto, que a participação da Seguridade Social no custeio da Saúde 

foi ao longo dos anos perdendo importância. Nesse mesmo sentido, há uma deficiência no 

financiamento por parte dos outros entes encarregados pela sustentação do SUS, uma vez que 

não havia indicação do percentual do orçamento que cada um dos responsáveis destinaria para 

a saúde. 

Apesar do SUS ter sido criado em 1988, foi só a partir da Emenda Constitucional 

29/2000 que se tornou exigível o estabelecimento dos percentuais a serem investidos 
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anualmente nas ações e serviços de saúde pela União, pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, acarretando a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos na área da saúde 

por cada um dos entes da federação. 

Atualmente, os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e 

União no SUS são definidos pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 29. 

Por esta lei, os estados devem aplicar anualmente em ações e serviços públicos de 

saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 

155 e dos recursos de que tratam o artigo 157 e o artigo 159, incisos I, ―a‖, e II, da 

Constituição Federal. Já aos municípios cabe a aplicação, também anual, de 15% (quinze por 

cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos a que se 

referem o artigo 158 e a alínea ―b‖ do inciso I do caput e o § 3º do artigo 159, todos da 

Constituição Federal. O Distrito Federal, por sua vez, deve empregar 12% (doze por cento) do 

recolhimento dos mesmos impostos e recursos definidos para os estados, e 15% (quinze por 

cento) daqueles definidos para os municípios. 

No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no 

exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o percentual relativo à variação do 

Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente ao da lei orçamentária anual. Por essa razão, 

Carlos Octávio Ocké-Reis (2012, p. 49) tece críticas ao modelo de financiamento do SUS e a 

Emenda Constitucional nº 29.  

 

A EC n° 29, ao contrário das proposta anteriores, não buscou a vinculação das fontes 

ou de um percentual do OSS à área da saúde no âmbito dos recursos da União. 

Estabeleceu, para o Governo Federal, a obrigatoriedade da aplicação de patamar 

mínimo de recursos da União. Estabeleceu para o Governo Federal a obrigatoriedade 

da aplicação de patamar mínimo de recursos, varável no tempo, com base na 

variação nominal no PIB. Essa mudança, em relação às propostas anteriores, foi 

determinada pela perspectiva de aprovação. 

 

Apenas em 2012 houve a regulamentação da Emenda 29, pois, até então, o Poder 

Público aproveita-se da ausência de definição do termo ―saúde pública‖ e acabava incluindo 

na ―conta do SUS‖ gastos com saneamento básico, merenda escolar e aposentadoria de 

funcionários públicos, por exemplo, e assim atingiam artificialmente o valor mínimo 

estabelecido em lei. Após a regulamentação, nenhum desses dispêndios pôde mais ser 

incluído como gastos com a saúde pública (FINANCIAMENTO..., 2014, p. 18). 

Observando-se nossa realidade, percebe-se que nenhuma das três tentativas de 

ampliar as arrecadações para SUS foi suficiente – a CPMF caiu em 2011, a Emenda 29 e sua 
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posterior regulamentação não elevaram a um nível satisfatório os recursos que a União aplica 

no SUS. Assim, problema do financiamento persiste até os dias de hoje. 

Gilson Carvalho (2010), em sua obra Financiamento Federal para a saúde no 

Brasil, elucida mediante uma análise comparativa entre os recursos formalmente alocados ao 

Ministério da Saúde no orçamento da União, e aqueles efetivamente devidos à saúde 

conforme dispõe a EC 29, constata-se que cerca de 20 milhões foram subtraídos da saúde 

entre 2000 e 2009. ―É lamentável ter de concluir, que mesmo após o dispositivo 

constitucional da EC 29, a União e o Governo Federal teimam em descumprir a Constituição 

Federal no que tange ao mínimo com a saúde‖ (CARVALHO, 2010, p. 306). 

Assim, nos anos que sucederam a promulgação da Carta Magna não se verificou o 

cumprimento da previsão de destinação de parte do orçamento da Seguridade Social para 

implementação do direito fundamental à saúde. Nesse sentido, Germano André Doederlein 

Schwartz (2001, p. 29) indica que: 

 

O Brasil figura entre os países que possuem a mais reduzida participação no PIB das 

verbas destinadas à saúde. Seriam US$300 per capta, equivalentes a 3,5% do PIB. 

Comparando, a Argentina tem uma média de US$ 600 per capta/ano, ou seja, 6% de 

seu PIB. Os Estados Unidos aplicam 12% do PIB em gastos com a saúde, o que 

significa U$ 2,8 mil per capta/ano (SCHWARTZ, 2001, p. 29). 

Para os especialistas, só há uma solução: obrigar a União a gastar um percentual de 

suas receitas, tal qual os estados e municípios. Para que o SUS funcione a contento, 

defendem que o piso esteja em 18,7% da receita corrente líquida da União (ou 10% 

da receita bruta). O governo aceita vincular não mais do que 15% da receita líquida. 

Hoje, os gastos com saúde equivalem a 12% (FINANCIAMENTO..., 2014, p. 18).  

 

O que se observa é que a União tem reduzido ao longo dos anos seus 

investimentos na área da saúde, ao passo que os principais executores de politicas públicas 

nesse âmbito tem sido os Municípios. Segundo dados da revista Em discussão! 

(FINANCIAMENTO, 2014, p. 39), do Senado Federal, em 2000, a União entrou com 58,6% 

(cinquenta e oito vírgula seis por cento) dos gastos com a saúde pública, tendo chegado a 

45,4% (quarenta e cinco vírgula quatro por cento) em 2011. Do outro lado, a fatia financiada 

pelos municípios saltou de 21,2% (vinte e um vírgula dois por cento) para 28,8% (vinte e oito 

vírgula oito por cento). 

Na verdade, os especialistas apontam que o governo federal se vê obrigado a 

investir menos na saúde em razão da Emenda 29/2000, argumentando que a regra federal, na 

verdade, dificulta a injeção de dinheiro extra. O consultor legislativo do Senado Marcos 

Eirado, explica que ―o governo nunca aplica mais que o piso. Se gasta mais agora, fica 

obrigado a gastar ainda mais depois, acaba comprometendo uma parcela maior de seus 
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próximos Orçamentos. O piso se transformou em piso e teto ao mesmo tempo‖ 

(FINANCIAMENTO..., 2014, p. 39). 

Sabe-se que os problemas na prestação dos serviços de saúde pública não 

decorrem única e exclusivamente do subfinanciamento, há outras questões que agravam o 

problema, tais como: a enorme abrangência da rede pública, com centenas de gestores 

municipais e dezenas de secretários estaduais, além do fator corrupção, que atinge tanto a 

atuação de gestores, governantes e médicos. Não obstante, a insuficiência dos recursos ainda é 

o principal entrave a inviabilizar a execução das políticas públicas em consonância com o 

texto constitucional. 

Em 2012
12

, o governo federal, os estados e as prefeituras destinaram à saúde em 

torno de R$ 173 bilhões, a primeira vista o valor parece astronômico, mas basta atentarmos a 

algumas comparações para perceber que o montante é insuficiente para custear um sistema 

que pretende ser universal, único e integral. De todo o dinheiro que sustenta a saúde, a 

maioria dos recursos (cinquenta e quatro por cento) está no sistema privado. A parcela menor 

(quarenta e seis por cento) custeia o sistema público, ocorre que 76% (setenta e seis por cento) 

da população brasileira não tem qualquer plano de saúde e depende integralmente do sistema 

público. 

Conclui-se que com relação a esse quadro é necessário criar uma fonte de 

financiamento estável para o SUS, que seja claramente progressiva, de modo a garantir a 

execução do mandato constitucional e das leis infraconstitucionais (OCKÉ-REIS, 2012, p. 34) 

e consequentemente contrabalancear o baixo gasto público, permitindo que a saúde seja de 

fato um direito de todos. 

 

2.4 Do ciclo de fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde 

 

A 28º Assembleia mundial da Organização Mundial de Saúde (OMS) realizada 

em 1975 representou um marco no desenvolvimento das políticas de medicamento. Nela 

foram fixadas diretrizes para a implantação de políticas de medicamento para os Estados 

Membros; assim, para a OMS, a fim de que haja a instituição de uma política de medicamento 

faz-se necessária a implementação de legislação, regulação e diretrizes; garantia de qualidade 

                                                           
12

 As estatísticas apresentadas foram retiradas da Revista ―Em discussão!‖ (Revista de audiências públicas do 

Senado Federal). FINANCIAMENTO da Saúde – à espera de resgate. Em discussão!: Revista de Audiências 

Públicas do Senado Federal, Brasília, ano 5, nº 19, fev. 2014, p. 8. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/Upload/201401%20%20fevereiro/pdf/em%20discuss

%C3%A3o!_fevereiro_2014_internet.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2016. 
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farmacêutica; seleção de medicamentos; sistema adequado de abastecimento, estocagem e 

distribuição; estratégia econômica, uso racional do medicamento; pesquisa e desenvolvimento 

de medicamentos e investimentos na formação de recursos humanos (BARROS, 2006, p. 

143). 

Não obstante a recomendação da OMS date de 1975, o Brasil apenas aprovou uma 

Política Nacional de Medicamento em 1998. A Política Nacional de Medicamento se propõe a 

garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos insumos terapêuticos ao menor custo 

possível, promover o uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

A Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde regulamenta o financiamento e a 

transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde. Em consonância com essa 

portaria, os recursos federais são distribuídos na forma dos seguintes blocos de financiamento: 

i) Atenção Básica; ii) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; iii) 

Vigilância em Saúde; iv) Assistência Farmacêutica; e v) Gestão do SUS. O artigo 24 da 

referida Portaria regulamenta em que consistirá o bloco de financiamento para a assistência 

farmacêutica. 

 

Art. 24. O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica será constituído 

por três componentes: 

I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

II - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; e 

III - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Redação dada pela 

PRT GM/MS nº 2.981 de 26.11.2009). 

 

O Componente básico da assistência farmacêutica destina-se à aquisição de 

medicamentos e insumos no âmbito da assistência básica, bem aqueles relacionados a agravos 

e programas de saúde específicos, mediante repasse de recursos financeiros às Secretarias 

Estaduais e Municipais, ou mediante aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde. 

O Componente Estratégico, por sua vez, tem o objetivo de promover a aquisição 

de medicamentos aptos a promover o controle de doenças endêmicas – tuberculose, 

hanseníase, malária -. Esses medicamentos são adquiridos de forma centralizada pelo 

Ministério da Saúde e distribuído aos Estados. 

Por sua vez, o componente de Medicamentos de dispensação excepcional ou 

Componente Especializado de assistência farmacêutica destina-se ao financiamento para 

aquisição e distribuição de medicamentos de alto valor unitário, para o tratamento de doenças 

específicas, que atingem um número limitado de pacientes. Trata-se dos medicamentos 

indicados para o tratamento de Doença de Gaucher, Doença de Parkinson, Hepatite, 
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Alzheimer, doenças renais crônicas, anemia, dentre outras. O financiamento para aquisição de 

tais insumos é de responsabilidade do Ministério da Saúde e dos Estados. 

Em 1977 a OMS divulgou a primeira lista-modelo de medicamentos essenciais, 

que deveria passar por revisões periódicas, tendo ocorrido a última delas em maio de 2015 

(BRASIL, 2015). Não obstante a existência de uma lista de medicamentos essenciais 

elaborada pela OMS, cada país tem a responsabilidade de avaliar e adotar uma lista de 

medicamentos essenciais conforme sua política de saúde. 

A primeira lista de medicamentos essenciais foi expedida no Brasil em 1964, 

recebendo a denominação de ―Relação Básica e Prioritária de Produtos Biológicos e Matérias 

para uso Farmacêutico Humano e Veterinário‖. Essa lista significou um enorme avanço na 

política de medicamentos, uma vez que a OMS apenas emitiu a sua primeira listagem em 1977. 

Assim, para que um medicamento venha a ser incluído na listagem oficial de 

insumos terapêuticos, a ANVISA e o Ministério da Saúde estabeleceram um procedimento 

padrão para o registro de novos medicamentos, o qual, em síntese, resume-se a dois principais 

momentos: solicitação do registro até a sua concessão, seguido de sua comercialização. 

Para que a ANVISA venha a efetuar o registro do medicamento, observa, a priori, os 

atributos de eficácia, segurança e qualidade do produto para decidir sobre a concessão de registro. 

O estudo acerca da viabilidade de registro constitui-se em quatro fases, que vão desde testes pré-

clínicos até a definitiva manifestação da ANVISA. Analisa-se, também, se a fábrica é capaz de 

produzir o fármaco em larga escala, fazendo-se necessária a Certificação de Boas Práticas. O 

procedimento para registro do fármaco pela ANVISA é exposto por Marina Rodrigues de Castro 

Camargo Aranha e Felipe Chiarello de Souza Pinto (2014, p. 148), senão vejamos: 

 

Depois dessa avaliação de eficácia, é elaborado um relatório que consolida os 

resultados dos ensaios clínicos e apresenta justificativas técnicas, analisando a 

doença em questão e considerando se o produto é relevante para a saúde pública, se 

há alternativa terapêutica equivalente eficaz e segura, se há comodidade posológica, 

se em razão do novo produto o tratamento terá maior adesão, os riscos potenciais e o 

risco-benefício para o requerente e se a metodologia e protocolo apresentados foram 

aceitáveis. Para tanto, a ANVISA analisa os resultados clínicos, os estudos trazidos 

pelas diferentes empresas interessadas no registro, bem como os estudos realizados 

no contexto internacional.  

 

Após esse relatório, a ANVISA decide se concede ou não o registro. Em um 

segundo momento, busca-se a fixação de preço, levando-se em conta o benefício clínico do 

produto e o custo do tratamento, ―de modo que um medicamento que não traz um benefício 

adicional não pode custar mais caro que outro já existente para aquela indicação‖ (ARANHA; 

PINTO, 2014, p. 148). 
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Nesse sentido, formou-se em nosso ordenamento jurídico uma ampla rede de leis 

(Lei nº 6.360/76 e art. 19-T da Lei nº 8.080/90) que obrigam a submissão de medicamentos 

novos à aprovação e registro na ANVISA e proíbem a comercialização e fornecimento de 

medicamentos sem esses atributos. 

A própria ANVISA, no entanto, estabelece exceções acerca da necessidade de 

registro sanitário nacional no caso de fármacos importados, em que se exige, em regra, além 

do registro no Brasil, a comprovação de registro no país de origem. 

Nesse sentido, a Resolução RDC 28, de 9 de maio de 2008 dispõe sobre a 

possibilidade de importação de medicamentos ainda não registrados no Brasil; essas exceções 

levam em conta a indisponibilidade do insumo no mercado nacional, a inexistência de 

medicamentos registrados, a presença de monografias que atestam a qualidade, a eficácia e a 

segurança do fármaco e a necessidade de agilizar procedimentos relativos à liberação das 

importações de medicamentos submetidas ao regime de vigilância sanitária. 

Em regra, somente os medicamentos com registro na ANVISA podem vir a ser 

incluído na Relação Nacional de Medicamento (RENAME), nos termos da Resolução nº 1 de 

17 de janeiro de 2012 do Ministério da Saúde. A lista do RENAME, portanto, elenca os 

chamados medicamentos essenciais, que são aqueles que atendem às necessidades prioritárias 

de assistência médica da população. 

Deve-se observar que muito embora o registro na ANVISA seja condição 

necessária para que um produto seja comercializado no país, sua realização, não significa por 

si só, que o mesmo será incorporado nas listas do Sistema Único. 

O artigo 3º da referida Resolução elenca os princípios que norteiam a elaboração 

da lista de medicamentos em âmbito nacional, senão vejamos: 

 

Art. 3º. A RENAME atenderá os seguintes princípios: 

I - universalidade: garantia aos usuários do acesso ordenado aos medicamentos de 

forma universal e igualitária para o atendimento da integralidade da assistência à 

saúde com base nas necessidades de saúde da população; 

II - efetividade: garantia de medicamentos eficazes e/ou efetivos e seguros, cuja 

relação risco-benefício seja favorável e comprovada a partir das melhores evidências 

científicas disponíveis na literatura, e com registro aprovado na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA); 

III - eficiência: garantia de medicamentos que proporcionem a melhor resposta 

terapêutica aos usuários com os menores custos para o SUS; 

IV - comunicação: garantia de comunicação efetiva entre os gestores de saúde sobre 

o processo de incorporação de medicamentos na RENAME e divulgação ampla, 

objetiva e transparente dos medicamentos ofertados à população pelo SUS; 

V - racionalidade no uso dos medicamentos: as condições de uso dos medicamentos 

devem seguir as orientações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT) e/ou das diretrizes específicas publicadas pelo Ministério da Saúde e do 
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Formulário Terapêutico Nacional (FTN) como estratégia para a promoção do uso 

racional dos medicamentos nos serviços de saúde e na comunidade; e 

VI - serviços farmacêuticos qualificados: garantir a oferta de medicamentos com 

qualidade e de forma humanizada aos usuários do SUS. 

 

Dos princípios elencados, observa-se que para que algum medicamento seja 

incluído na lista é preciso que seja eficaz e/ou efetivo e seguro, e mais, deve ser registrado 

junto à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nesse sentido, o artigo 29 do 

Decreto nº 7.508/11 afirma que ―a RENAME e a relação específica complementar estadual, 

distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA‖. 

Destaca-se que o inciso III do supracitado artigo 3° estabelece que o princípio da 

eficiência, na perspectiva custo-benefício, será aplicado como diretriz para a inserção de 

medicamentos nas listas oficiais. Dessa forma, os melhores medicamentos, os quais 

proporcionem a melhor resposta terapêutica aos destinatários serão indexados à lista. Mas não 

só isso. Aliado à eficácia médica, o RENAME considera também os custos de aquisição 

desses medicamentos, ―por exemplo, no caso de um novo medicamento que melhora em 10% 

(dez por cento) as condições de um paciente, porém a um custo 100% (cem por cento) maior 

que outro fármaco já incorporado. Nesse caso, o custo-efetividade desse novo produto não 

justifica sua inclusão no sistema‖ (PEREIRA, 2010, p. 22). 

A portaria MS, nº 3.916/GM/98, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, 

dispõe que o Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua 

atualização do RENAME. Assim, mostra-se como prioritária a ―Revisão Permanente do 

RENAME‖, visto que tal lista é o principal instrumento de racionalização no âmbito do SUS. 

Essa sistemática da revisão permanente não está institucionalizada, de modo que 

já se enfrentou circunstâncias das listagens oficiais terem passado cerca de dezesseis anos sem 

qualquer revisão, quando em 1998 foi revista e apenas em 2002 sofreu nova revisão 

(BARROS, 2006, p. 147). 

Não obstante todo esse aparato normativo, Morton Scheinberg (2009, online), 

doutor em Imunologia pela Boston University e livre-docente da USP, esclarece que existe uma 

excessiva lentidão na incorporação de avanços médicos pelo SUS, inaceitável em certos casos. 

 

Psoríase é uma doença de pele que acomete mais de cinco milhões de brasileiros em 

suas diversas fases. Espondilite anquilosante, uma enfermidade reumática que 

provoca dores e inflamação na coluna vertebral, afeta em torno de 700 mil 

brasileiros. Consultas públicas para inclusão de medicamentos de alta eficácia no 

combate a essas doenças foram feitas pela Secretaria de Ciência Tecnologia e 
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Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no segundo semestre de 2004 e, 

passados mais de quatro anos, não há uma decisão. 

 

No período de 2002 a 2009, o número de fármacos constantes nas listas de 

Componente Especializado do SUS foi acrescido de apenas seis, tendo, inclusive apresentado 

variação negativa entre os anos de 2006 e 2007. Ademais, a quantidade insumos entre 2005 e 

2009 sofreu aumento de apenas 5% (cinco por cento), enquanto que os gastos para o 

pagamento de decisões judiciais apresentou um crescimento superior a trinta e três vezes no 

mesmo período. Percebe-se, portanto, que a demora do Poder público em disponibilizar à 

população novas formas de tratamento de doenças, potencializa a quantidade de ações 

judiciais (PEREIRA, 2010, p. 25). Em razão do aumento no número de ações judiciais que 

pleiteiam a concessão de medicamentos que não estão dispostos nas listas da ANVISA, 

Marina Rodrigues de Castro Camargo Aranha e Felipe Chiarello de Souza Pinto (2014, p. 

149) elucida a posição da jurisprudência majoritária diante de tal situação: 

 

A jurisprudência majoritária é no sentido de que a ausência de registro definitivo do 

tratamento pela ANVISA, não é por si só, motivação idônea e suficiente para afastar 

a legitimidade de seu uso e aplicação, pois em tese, o profissional que atesta a 

enfermidade e receita esses remédios possui a formação acadêmica necessária para 

tanto, sendo descabido discutir o mérito da prescrição médica e a conveniência ou 

não do uso do medicamento no âmbito jurisdicional. 

 

Por conseguinte, fica claro que não somente a burocracia, mas também a falta de 

recursos orçamentários do ente estatal, apresentam-se como restrições de cunho 

administrativo ao pleno exercício do direito de acesso à saúde, o qual possui como elemento 

integrante o direito de acesso a medicamento (OLIVEIRA, 2010, p. 50). 

Conforme expõe Karina Bozola Grou (2008), no tocante aos medicamentos que 

integram as listas oficiais, é indiscutível o dever do Poder Público de fornecê-los quando 

instado, mas nada impede que os insumos terapêuticos que não integram as listas oficiais 

também sejam gratuitamente fornecidos quando necessários para a recuperação da saúde dos 

pacientes. Karina Bozola Grou (2008, p. 128) observa, ainda, que: 

 

A seleção dos medicamentos, como se viu, deve estar orientada por uma série de 

critérios que vinculam esta atividade do administrador. Mas, ainda quando forem 

observados tais critérios, sempre haverá os casos que não se enquadrarão nas 

diretrizes gerais de atendimento. Tendo em vista as peculiaridades do direito à saúde 

e seu vínculo direto com a dignidade da pessoa humana, mesmo os pedidos que 

fogem à padronização devem ser atendidos, mediante a análise do caso concreto.  
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A partir dessa análise acerca do financiamento do Sistema Único e do 

procedimento para a elaboração das listas oficiais, percebe-se que o subfinanciamento e a 

burocracia excessiva dificultam o exercício de uma adequada atualização das listas oficiais, 

impedindo a concretização direito à saúde nos moldes em que está preconizado no texto 

constitucional. Assim, se a doença está diagnosticada e põe em risco a vida do paciente, não 

há fundamento legal para o Estado deixar de atendê-lo. 

Defende-se, por fim, que a lista estabelecida por meio do RENAME não constitua 

um elenco taxativo, limitador das terapêuticas passíveis de serem fornecidas pelo SUS, mas 

que apenas exerça o papel orientador das políticas públicas de saúde, de modo a que se possa 

ter acesso, por meio do sistema único, não apenas aos fármacos nela previstos, mas a todos 

aqueles que, prescritos por um profissional devidamente credenciado, apresentem efeitos 

terapêuticos superiores em cada estado clínico, possibilitando a cura e a sobrevida dos 

pacientes. 
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3 EMENDA QUALICORP: A SAÚDE ENTRE DIREITO E POLÍTICA. AS 

PRINCIPAIS OBJEÇÕES AO ACESSO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DA 

REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

 

A Emenda Qualicorp, idealizada pelo Senado Federal, é espécie de medida 

integrante da Agenda Brasil. O projeto de Emenda visa impedir a concessão pela via judicial 

de medicamentos que não estão inseridos nas listagens oficiais, seja do SUS, seja da 

ANVISA. Por consectário lógico, a Emenda Qualicorp busca impor limitações ao conceito de 

―integralidade da assistência terapêutica‖.  

Diante de tal proposta, passa-se a discutir as principais objeções que se impõem 

ao acesso a medicamentos através da rede pública de saúde, refletindo, também, sobre a 

possibilidade ou não de limitação no conceito de integralidade, tendo por base os preceitos 

constitucionais que disciplinam o direito à saúde no território nacional. Até que ponto os 

interesses políticos e financeiros são aptos a restringir as disposições constitucionais?  

 

3.1 A tripartição dos poderes 

 

A análise acerca da tripartição dos Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário 

surge como uma das principais objeções ao acesso de medicamentos por meio da rede 

pública, sobretudo quando o fármaco pleiteado não está inserido nas listas oficiais de 

medicamentos e a questão torna-se conteúdo de demanda judicial, destacando-se a 

intervenção judicial que, supostamente, violaria a harmonia e a independência dos Poderes. 

A teoria da separação de poderes surgiu no século XVII na Inglaterra, baseada nas 

reinvindicações antiabsolutistas, visando exclusão da tirania e do arbítrio, inevitáveis quando 

o Poder está concentrado em um único órgão, comprometendo-se a liberdade e a segurança 

individuais quando a aplicação das leis também é realizada por quem as elabora. 

Assim, a teoria da separação dos poderes foi instituída na tentativa de assegurar a 

liberdade dos indivíduos, demarcando que funções deveriam ser exercidas por cada órgão. 

Essa teoria consolidou-se com Montesquieu em sua obra o Espírito das Leis, sendo concebida 

―como um sistema em que se conjugam um legislativo, um executivo e um judiciário 

harmônicos e independentes entre si, tomando, praticamente, a configuração que iria aparecer 

na maioria das Constituições‖ (DALLARI, 2005, p. 219). 
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No Brasil, o princípio da tripartição dos poderes encontra-se positivado no artigo 

2º da Constituição federal que prevê serem Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (2009, p. 313) elucidam 

que o poder é uno e indivisível e que a edição de uma lei, de um ato administrativo ou de uma 

sentença, não obstante seja produto de diferentes funções, emana de um único polo de poder, 

qual seja o Estado. Assim, o poder se exterioriza por meio de funções, mas a vontade estatal é 

única. 

Para que houvesse independência e harmonia entre os poderes, a Constituição 

atribuiu a cada Poder uma função típica e atípica. As funções típicas são aquelas que guardam 

relação direta com o Poder pelo qual são desempenhadas, ao passo que nas funções atípicas 

cada poder exerce atividades que originariamente pertenceria aos demais, por exemplo, 

quando o Poder Executivo expede medidas provisórias, detendo a iniciativa de lei. 

Ocorre que essa independência e harmonia entre os poderes, preconizadas no texto 

constitucional, não implicam afastar do controle do Judiciário os atos do Executivo e do 

Legislativo. Herbeth Costa Figueiredo (2006, p. 111) explica que ―no constitucionalismo 

contemporâneo, a tarefa mais elevada do Poder Judiciário reside em garantir a observância e o 

cumprimento dos direitos fundamentais do homem, entre os quais a saúde encontra-se incluída‖. 

Luís Roberto Barroso (2007, p. 11) disciplina que: 

 

Como visto, constitucionalismo traduz-se em respeito aos direitos fundamentais. E 

democracia, em soberania popular e governo da maioria. Mas pode acontecer de a 

maioria política vulnerar direitos fundamentais. Quando isto ocorre, cabe ao 

Judiciário agir. É nesse ambiente, é nessa dualidade presente no Estado 

constitucional democrático que se coloca a questão essencial: podem juízes e 

tribunais interferir com as deliberações dos órgãos que representam as maiorias 

políticas – isto é, o Legislativo e o Executivo –, impondo ou invalidando ações 

administrativas e políticas públicas? A resposta será afirmativa sempre que o 

Judiciário estiver atuando, inequivocamente, para preservar um direito fundamental 

previsto na Constituição ou para dar cumprimento a alguma lei existente. Vale dizer: 

para que seja legítima, a atuação judicial não pode expressar um ato de vontade 

própria do órgão julgador, precisando sempre reconduzir-se a uma prévia 

deliberação majoritária, seja do constituinte, seja do legislado. 

 

Observa-se, portanto, que o a interpretação do Princípio da Separação dos Poderes 

deve ser revisto, sobretudo no que tange a função judicial. Na concepção tradicional da 

tripartição dos poderes, o Poder Judiciário só detinha plenitude nas relações privadas, uma vez 

que no espaço público apenas era admitida a ingerência dos poderes democraticamente 

constituídos. 
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Lênio Luiz Streck (1999, p. 323) aponta que a partir da nova ordem jurídica 

inaugurada pela Constituição de 1988:  

 

As inércias do executivo e falta de atuação do legislativo passam a poder ser 

supridas pelo judiciário, justamente mediante a utilização dos mecanismos previstos 

na Constituição que estabeleceu o Estado Democrático de Direito. Ou isto, ou tais 

mecanismos legais constitucionais podem ser expungidos do texto magno. 

 

Pelo exposto, constata-se a existência de um novo perfil de atuação do Poder 

Judiciário, qual seja, garantir a efetivação dos direitos fundamentais. Dessa forma, o 

surgimento do cenário relatado implica na ocorrência de ―zonas de tensão‖ entre o judiciário e 

os demais poderes, fato que, inevitavelmente, acarreta a judicialização da política.  

Nesse ponto, faz-se necessário traçarmos a distinção entre a judicialização da 

política e o ativismo judicial. A partir do momento que o Judiciário assume um papel mais 

ativo dentro do cenário político nacional, ocorre o fenômeno da judicialização da política, 

uma vez que ―para a preservação dos direitos fundamentais, faz-se necessário que o Judiciário 

(ou os Tribunais Constitucionais) seja chamado a se pronunciar. A judicialização decorre de 

(in)competência — por motivo de inconstitucionalidades — de poderes ou instituições‖ 

(STRECK, 2016, online). 

Dessa forma, a questão da judicialização da política está relacionada com o 

funcionamento (in)adequado das instituições, dentro do esquadro traçado pela Constituição. 

Segundo Lenio Luiz Streck (2016), a judicialização é contingencial e está ligada ao 

funcionamento inadequado das instituições.  

Conclui-se que a judicialização é um fenômeno que independe das vontades e 

anseios dos membros do Poder Judiciário, revelando, portanto, a ocorrência de um fenômeno 

social, que está envolvido em uma transformação cultural profunda. Rafael Tomaz de Oliveira 

(2012, online) aponta a existência de três principais fatores políticos que condicionam a 

ampliação no grau de judicialização vivenciado por uma sociedade, quais sejam: a) o grau de 

(in)efetividade dos direitos fundamentais; b) o nível de profusão legislativa com o 

consequente aumento da regulamentação social; c) o nível de litigiosidade que se observa em 

cada sociedade. A medida que esses fatores aumentam, o fenômeno da judicialização se 

intensifica. 

Dessa feita, a judicialização não representa um mal em si. Ela pode se tornar 

inconveniente quando encontrada em níveis elevados, mas se mostra necessária em vários 

âmbitos que caracterizam a sociedade contemporânea. Trata-se de questões que merecem ser 

discutidas judicialmente, uma vez que aquilo que foi projetado pela Constituição e pelas leis 



59 

não está sendo devidamente efetivado. Logo, a grande questão não é o ―quanto de 

judicialização‖, mas ―como as questões judicializadas‖ devem ser decididas. (STRECK, 2013, 

online). 

O ativismo judicial, por sua vez, decorre de comportamentos e visões pessoais de 

juízes e tribunais, constituindo em prática prejudicial à democracia. Para Lênio Streck, é 

como se o ativismo decorresse de uma linguagem privada, construída à margem da linguagem 

pública. Assim, uma questão que sofreu judicialização pode obter uma resposta ativista, 

quando a decisão do juiz substitui o debate político.  

Em síntese, Lenio Luiz Streck (2016, online) aduz que: 

 

Uma questão que sofreu judicialização pode-se ter como consequência uma resposta 

ativista, o que é absolutamente ruim e censurável numa perspectiva de democracia 

normativa. Todavia, é possível afirmar que existem casos de judicialização nos quais 

a resposta oferecida pelo judiciário é adequada à Constituição, concretizadora de 

direitos fundamentais e/ou procedimentos guarnecedores da regra democrática e 

que, portanto, não pode ser epitetada de ativista. 

 

Por todo o exposto, é preciso conciliar o texto constitucional com uma prática 

adequada. Assim, em um Estado Democrático de Direito, o Judiciário deve estar em 

consonância com os objetivos estatais, não devendo mais ser um poder neutro. Conforme 

explicita Tatiana Robles Seferjan (2010, p. 310), ―o controle judicial sobre políticas públicas 

não se dá apenas no que diz respeito a uma agressão frontal à Constituição, mas também no 

que tange aos fins do Estado‖.  

Percebe-se que judicialização e ativismo possuem raízes completamente diversas. 

O ativismo liga-se ao desejo do órgão judicante, constituindo verdadeiro problema de 

comportamento, em que o juiz substitui os juízos políticos e morais pelos seus. No ativismo 

temos o Judiciário agindo por motivos de convicção e crença pessoal do magistrado, e não em 

face da moralidade instituidora da comunidade política. (OLIVEIRA, 2012, online). 

No que concerne o direito à saúde, a intervenção judicial deverá ocorrer em um 

segundo momento, recomendando-se uma atuação cautelosa, para que a judicialização que 

pretende corrigir as ações e omissões do Legislativo e do Executivo não recaia no ativismo 

antidemocrático. 

Nessa perspectiva, Herbeth Costa Figueiredo (2006, p. 110) elucida que ―o 

Judiciário deverá sempre agir em um segundo momento na efetivação do direito à saúde, 

exatamente quando houver omissão ou comissão indevida da prestação positiva estatal‖. 
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Em síntese, o que se pretende defender é que a separação de poderes não constitui, 

portanto, um fim em si mesmo, essa teoria adveio para frear o exercício arbitrário e abusivo 

do poder concentrado e sem controle, de forma que dentro do Estado democrático de Direito, 

a atuação judicial deve ocorrer com parcimônia, conforme dispõe Luís Roberto Barroso 

(2007, p. 22): 

 

Conclui-se que a atividade judicial deve guardar parcimônia e, sobretudo, deve 

procurar respeitar o conjunto de opções legislativas e administrativas formuladas 

acerca da matéria pelos órgãos institucionais competentes. Em suma: onde não haja 

lei ou ação administrativa implementando a Constituição, deve o Judiciário agir. 

Havendo lei e atos administrativos, e não sendo devidamente cumpridos, devem os 

juízes e tribunais igualmente intervir. Porém, havendo lei e atos administrativos 

implementando a Constituição e sendo regularmente aplicados, eventual 

interferência judicial deve ter a marca da autocontenção.  

 

Com relação ao argumento da falta de legitimidade do judiciário para efetivar as 

escolhas políticas realizadas pelo Executivo e pelo Legislativo, Sérgio Cruz Arenhart (2009, 

p. 6) explica que: 

 

Valendo-se, o mais possível, de critérios objetivos — pautados nas determinações 

constitucionais a respeito — não estará o juiz usurpando a atribuição de qualquer 

representante de outra Função do Estado; não estará agindo como legislador, já que 

sua preocupação não é a de criar a política pública, mas apenas a de exprimir a 

vontade da lei (do Direito) em relação à condução dela pelo Estado; também não se 

estará colocando no papel de agente do Executivo, especialmente porque sua função 

se limitará a indicar a direção a ser trilhada pelo Estado, sem considerar o modus 

operandi da medida. Por outro lado, não importará que o magistrado não goze — 

como os membros do Legislativo e do Executivo — da legitimidade pelo voto para 

efetivar estas escolhas políticas. É que, embora sua legitimação não decorra do voto 

popular, ela advém do processo em que a decisão é formada. Porque a decisão 

judicial nasce do contraditório entre os interessados e assenta-se na possibilidade de 

diálogo anterior entre os que, possivelmente, serão atingidos pela atuação 

jurisdicional, seu conteúdo deve gozar da mesma legitimação a que faz jus o ato 

político emanado do Legislativo ou do Executivo. 

 

Dessa forma, propõe-se uma nova leitura do principio da separação de poderes, 

para que essa disposição seja encarada não como um fim em si mesmo, mas um meio de 

efetivação das disposições constitucionais, devendo, portanto, o judiciário atuar nesse 

momento na preservação da supremacia da constituição. 

Defende-se, portanto, no que concerne ao principio da separação dos poderes que 

a intervenção judicial no controle das políticas públicas não fere por si só a conivência 

harmônica entre esses, uma vez que o papel constitucional do judiciário consiste em decidir o 

caso concreto, fazendo valer a vontade da Lei. Destacando-se que ―o fato da decisão judicial 

ser contrária ao Executivo não significa ter havido uma indevida ingerência de um Poder 
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sobre o outro. Ademais, é característica marcante do Estado de Direito a submissão do Estado 

à jurisdição constitucional‖
13

. A ingerência indevida ocorre, como exposto, quando o 

judiciário excede suas competências e toma uma postura ativista. 

Juarez Freitas (2014, p. 18) define de forma clara o papel que cabe ao Judiciário 

diante do redimensionamento do principio da separação de poderes: 

 

Não significa, nem de longe, sobrecarregar o Estado Juiz, vendo-o onipotente e 

onipresente e assumindo, ele próprio, a tarefa de implementar politicas públicas, 

como se administrador fosse. Não. O que se almeja é tão somente que esse controle, 

ao lado de outras ferramentas valiosas de monitoramento, domestique, por assim 

dizer, a discricionariedade, libertando-a dos vieses que obnubilam o poder de veto 

sobre os impulsos políticos e inevitáveis pontos cegos, mormente em situações de 

crise.  

 

Ademais, o próprio STF já firmou o entendimento que o controle jurisdicional 

recai apenas sobre a concretização das ações e diretrizes delineadas pela Administração no 

bojo das políticas públicas, não cabendo a esse poder criar novas políticas. 

Cabe destacar que a atuação judicial é distinta conforme exista ou não uma 

política pública. Dessa forma, existindo uma determinada política já desenvolvida pelo 

Executivo, o Judiciário poderá atuar no sentido de decidir acerca da insuficiência ou 

desigualdade da política adotada. 

A atuação judicial torna-se mais dificultosa quando não há qualquer política 

pública definida. Nessa situação, o foco não estará na correção de uma eventual insuficiência 

ou desigualdade na implantação da política adotada, cabendo ao judiciário garantir que a 

Administração não aja em confronto com os dispositivos constitucionais. Não defendemos a 

ideia de que nessas circunstâncias o próprio juiz poderia criar a política inexistente, uma vez 

que não podemos confundir aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais com eficácia 

imediata e nem judicialização para a correção de políticas insuficientes e contrárias ao texto 

constitucional com ativismo.  

Em consonância com a exposição de Ana Paula de Barcellos (2013, p. 107) em seu 

artigo Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o 

controle político - social e o controle jurídico no espaço democrático, dependendo das escolhas 

formuladas pelo poder público, a cada ano, os fins constitucionais poderão ser mais ou menos 

atingidos, de modo que a impossibilidade de controle jurisdicional acabaria por esvaziar a 

normatividade de boa parte dos comandos constitucionais relacionados com direitos 

fundamentais, cuja garantia e promoção dependem, prioritariamente, das políticas públicas.  

                                                           
13

 STF – 2 Turma – RE 463.210-1/SP – Rel. Ministro Carlos Velloso – Julgado 06/12/2005 – DJ 03/02/2006. 
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Montesquieu (1996, p. 75) afirma que:  

 

[...] não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo. Se 

estiver ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos 

seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador se estivesse junto com o Executivo, o 

Juiz poderia ter a força de um opressor. Estaria tudo perdido se um mesmo homem, 

ou um mesmo corpo de principais ou nobres, ou do Povo, exercesse estes três 

poderes: o de fazer as leis; o de executar as resoluções públicas; e o de julgar os 

crimes ou as demandas dos particulares.  

 

Essa afirmativa deixa clara a importância da convivência harmônica entre os 

poderes e os malefícios que a invasão de um poder em outro pode acarretar.  

Conclui-se que a separação de poderes, por si mesma, não corresponde a uma 

proibição de que o Judiciário exerça controle e a fiscalização das ações e omissões dos 

Poderes Executivo e Legislativo, não se trata, portanto, de objeção intransponível para o 

fornecimento de medicamentos pelo Poder Publico através das ações judiciais, pois é possível 

o questionamento de temas políticos diante de violações do texto constitucional, para que esse 

ganhe efetividade. A judicialização da política não é o problema, o impasse está, na verdade, 

no ativismo judicial, que contribui para o agigantamento do poder judiciário.  

Defende-se, portanto, que não cabe ao Judiciário elaborar políticas públicas de 

direitos sociais, nem definir orçamentos; o Judiciário, no entanto, encontra-se numa posição 

responsável por fiscalizar essas políticas, de modo a ―garantir que o processo deliberativo 

democrático seja devidamente estruturado sobre os princípios constitucionais, e ainda, a 

depender do caso concreto, devolver a discussão para onde ela deve se desenvolver: a esfera 

pública de discussão‖ (OMMATI; DUARTE, 2011, p. 134). 

 

3.2 A discricionariedade política administrativa 

 

Outra importante objeção levantada pelo Poder Público acerca da obrigatoriedade 

no fornecimento gratuito de medicamentos diz respeito à discricionariedade administrativa. 

Para alguns, caberia única e exclusivamente ao Executivo o juízo discricionário acerca de 

quais direitos sociais realizar, quando e como o fazer. 

Ocorre que no Estado Democrático de Direito, a atividade do Executivo 

desenvolve-se em nível infralegal, encontrando-se subordinada aos comandos legais e 

constitucionais de aplicação direta. Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 35-36) 

defende a posição de que a função administrativa é exercida dentro de uma estrutura e regime 
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hierárquico, em que por meio de comportamentos infralegais ou infraconstitucionais apresenta 

sua atuação submissa ao controle pelo Poder Judiciário. 

Dessa forma, os agentes da administração encontram-se vinculados à lei, devendo 

respeitar as proibições estipuladas, uma vez que declarados os direitos e estabelecidos os 

deveres a eles correlatos, de modo que ―no processo dinâmico, o administrador deve buscar 

dentro dos lindes do razoável para atender aos fins postulados pela norma‖ (NUNES 

JÚNIOR, 2009, p. 200). 

Em regra, a tripartição de funções limita o Executivo a função de dar 

cumprimento às disposições constitucionais e legais que orientam a atividade administrativa, 

assim ―atos administrativos são todos, quer vinculados, quer discricionários, atos jurídicos, 

atos legais, portanto, debaixo estritamente da lei e que perseguem finalidades por estas 

traçadas‖ (FIGUEIREDO, 2001, p. 213). 

Nesse sentido, a atividade administrativa ou será vinculada – circunstância em que 

a lei determina de forma hermética como o ato administrativo deve se realizar – ou será 

discricionária, concedendo-se ao administrador uma pequena margem de escolha, cabe, 

portanto, ao administrador eleger os meios que, a seu juízo, sejam os mais adequados para 

atingir o fim pretendido. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 916), discricionariedade é  

 

[...] a margem de ‗liberdade‘ que remanesce ao administrador público para eleger, 

segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 

comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de adotar a solução 

mais adequada à satisfação da finalidade legal. 

 

Nesse sentido, a concepção clássica de discricionariedade, defendida por Maria 

Silvia Zanella Di Pietro, por Carvalho Filho, dentre outros, traz em si a ideia de que o 

administrador pode atuar livremente, segundo critérios subjetivos, em consonância com sua 

conveniência e oportunidade, ou seja, a norma delineia o contorno dentro do qual o 

administrador poderá exercer a sua competência, mas dentro dessa margem de escolha, a 

opção do administrador é livre, já que todas as alternativas previamente abertas pela norma 

são igualmente válidas perante o ordenamento. Ocorre que tal concepção encontra-se 

superada atualmente, o Direito Administrativo vem deixando de ser um direito do 

administrador para efetivamente tornar-se um direito do administrado. 

Dentre as inovações, surge o princípio da juridicidade administrativa, o qual 

ressalta a importância dos princípios e valores constitucionais, destacando que a atuação 

administrativa deve priorizar a aplicação desses, de forma que toda a atividade administrativa 



64 

deve estar atrelada não só a lei em sentido estrito, mas, também, aos princípios dispostos no 

ordenamento jurídico. 

Lúcia Valle Figueiredo (2001, p. 42) afirma que: 

 

O princípio da legalidade é bem mais amplo que a mera sujeição do administrador à 

lei, pois aquele, necessariamente, deve estar também submetido ao direito, ao 

ordenamento jurídico, às normas e princípios constitucionais, assim há também de 

se procurar solver a hipótese de a norma ser omissa ou, eventualmente, faltante.  

 

Sendo assim, a lei concede certa margem de discricionariedade ao administrador 

com uma finalidade muito clara, qual seja, para que diante do caso concreto, o administrador 

possa melhor atingir a finalidade legal e no tocante a finalidade legal, essa sempre será 

vinculada, de forma que o ato administrativo sempre deverá atender a finalidade nos termos 

em que está disposta em lei. 

Nesse sentido, Leonel Pires Ohlweiler (2013, p. 307) explicita que o texto da 

Constituição é uma espécie de pacto político social e que apresenta uma variedade de fins a 

serem alcançados pelo Estado e pela sociedade civil, devendo a política pública constituir um 

meio idealizado pelo gestor público para concretizar os objetivos constitucionais. 

Assim, diante das inovações trazidas pela Constituição Cidadã, sobretudo no que 

tange a incorporação dos princípios a ordem constitucional, provocando uma readequação na 

distribuição dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, colacionam-se as reflexões de 

Amélia Sampaio Rossi e Danielle Anne Pamplona (2013, p. 13), em artigo publicado na 

Revista Nomos: 

 

O Direito hoje adquire uma forte carga axiológica por meio dos princípios 

constitucionais, especialmente sob a forma de direitos fundamentais. Assim o 

neoconstitucionalismo é detentor de uma constitucionalidade necessariamente 

vinculada à moral. O efeito da irradiação dos princípios sobre o ordenamento 

jurídico elimina os espaços de discricionariedade e amplia a aplicabilidade do 

sistema jurídico. A teoria dos princípios remete necessariamente a uma teoria da 

argumentação jurídica prática. Assim, é possível observar-se também um 

deslocamento do protagonismo, sempre existente a cada época por parte de um dos 

poderes, para o Poder Judiciário, o que não quer significar que agora o juiz está 

alçado a um decisionismo arbitrário. Ao contrário, a sua atuação deverá pautar-se 

pelos marcos éticos e políticos que informam o Estado Constitucional e 

Democrático de Direito. Os princípios estimulam novas formas de racionalidade 

jurídica e implicam uma racionalidade prática para sua aplicação na concretização 

dos direitos fundamentais, o que é tarefa e obrigação do Poder Judiciário como 

Guardião da Constituição e, consequentemente, dos direitos fundamentais. 

 

No caso específico do direito à saúde, para concretizar o mandamento 

constitucional acerca desse direito, o legislador está adstrito primeiramente à Constituição 
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como um todo e às diretrizes estabelecidas no tocante ao direito à saúde. Dessa forma, o 

artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantida 

por meio de políticas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços. 

Neste ponto, todas as medidas subsequentes, sejam elas legislativas ou 

administrativas, encontram-se vinculadas as disposições constitucionais. As ações em saúde, 

aqui incluídas aquelas que permitam o acesso a medicamentos à população, estão obrigadas a 

concretizar o acesso universal e igualitário aos serviços. Qualquer norma que venha a 

desrespeitar ou obstaculizar o acesso nos termos estabelecidos será inconstitucional (PAIVA; 

LELIS, 2014, p. 194). 

Gustavo Binenbojm (2014, p. 38) ressalta a importância de a administração 

pública observar os princípios constitucionais em sua atuação: 

 

Toda a sistemática dos poderes e deveres da Administração Pública passa a ser 

traçada a partir dos lineamentos constitucionais pertinentes, com especial ênfase no 

sistema de direitos fundamentais e nas normas estruturantes do regime democrático, 

à vista de sua posição axiológica central e fundante no contexto do Estado 

democrático de direito. A filtragem constitucional do direito administrativo ocorrerá, 

assim, pela superação do dogma da onipotência da lei administrativa e sua 

substituição por referências diretas a princípios expressa ou implicitamente 

consagrados no ordenamento constitucional. 

 

Ademais, a discricionariedade do administrador no âmbito da saúde sofre forte 

limitação, também, em decorrência da influencia pelos Conselhos de saúde e pelas 

Conferências de Saúde realizadas periodicamente. Nesses termos, o Executivo encontra-se 

obrigado a acatar e a incluir em seu plano de saúde as diretrizes, metas e objetivos traçados 

pelos Conselhos e Conferências de Saúde, de modo que a discricionariedade sofre limitações 

ainda maiores (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2003, p. 53-60). 

A tão propalada discricionariedade administrativa sofre, ainda, severas limitações 

quando se tratar de caso de satisfação de mínimo existencial do direito à saúde. Assim o é pelo 

fato da ação ou do serviço escolhido ser fruto de uma decisão técnica do profissional de saúde que 

assiste o paciente e não do gestor público, como pondera Giselle Nori Barros (2006, p. 171). 

 

Diante de uma situação em que a vida e a saúde do indivíduo dependem da 

disponibilização pelo Estado de um tratamento médico – hospitalar, não estamos em 

face de uma competência discricionária. Só haverá discricionariedade se mais de 

uma solução for razoavelmente apta a cumprir a finalidade da lei, e, obviamente 

deixar o individuo a sua própria sorte não atende aos escopos do art. 196 da 

Constituição Federal.  
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No que concerne ao acesso de medicamentos, a discricionariedade está presente 

na eleição daqueles que compõem a lista do SUS, cuja escolha não é feita ao bel-prazer do 

gestor público, ao contrário há uma série de critérios pré-definidos a fim de orientar a inserção 

de fármacos nessas listas, conforme foi exposto no capítulo anterior. 

Juarez Freitas (2014, p. 16) critica as teorias que atribuem única e exclusivamente 

aos governantes a função de definir o conteúdo das políticas públicas: 

 

Com efeito, mostra-se preocupante anacronismo (para dizer o mínimo), em face dos 

desafios contemporâneos do direito administrativo, supor que o conteúdo das 

políticas públicas seja estipulado exclusivamente pelos governantes, com a 

coadjuvância opaca e subalterna de outros atores. Não é assim que as coisas se 

passam, salvo se quiser ler a Constituição (em vez de fundadora do sistema de 

primazia dos direitos fundamentais de todas as dimensões) como se fosse vasto 

pacote onírico de promessas soltas ao vento, cujo cumprimento dependeria, acima 

de tudo, da faculdade de querer das autoridades do momento. 

 

Destaca-se que as listas são acessórias, destinam-se a colaborar da forma mais 

satisfatória possível com a administração do SUS, ou seja, tais listas servem apenas para 

orientar a elaboração de políticas públicas, não são taxativas e o fato de um insumo 

terapêutico não está inserido em tais listagens não descaracteriza o dever do Poder Público 

concede-lo gratuitamente a quem necessite. Mais despropositado ainda é suscitar a 

discricionariedade administrativa como justificativa para desobrigar o administrador da 

compra imediata daqueles fármacos previstos nas listas aliando a discricionariedade com o 

argumento da insuficiência de recursos. 

Dessa feita, a evolução do conteúdo da legalidade com o surgimento do principio 

da juridicidade acarreta uma redução do mérito administrativo, ―é que, com a positivação dos 

princípios administrativos, antes era relativo ao mérito, atualmente profere obediência a 

juridicidade do ato‖ (GIRÃO, 2012, p. 98). 

Assim, a concessão pela via judicial de medicamentos não conflita com a 

discricionariedade administrativa, trata-se, na verdade, de solução cabível quando a omissão 

ou negativa administrativa mostrar-se ilegal ou arbitrária. 

 

3.3 Princípios orçamentários 

 

Mais uma objeção ao acesso a medicamentos pela rede pública de saúde encontra-

se nos princípios que regem a elaboração do orçamento público e consequentemente 

determinam as receitas e gastos públicos. 
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Assim, o orçamento nada mais é que o documento utilizado para prevê às 

despesas e as receitas públicas, com o escopo de programar a vida financeira e econômica do 

Estado por um determinado período. Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes 

Júnior (2009, p. 455) esclarecem o conceito de orçamento: 

 

Conceitualmente, orçamento é o instituto de que dispõe o Poder Público para 

estimar receitas e programar despesas, obtendo, simultaneamente, a autorização 

legislativa necessária à realização dos programas e despesas públicas pelo período 

de um ano. Nesse sentido, o orçamento anual guarda duas finalidades básicas, é 

dizer a primeira de programação da vida econômica do Estado, harmonizando a 

estimativa de entradas financeiras com a realização correspectiva de despesas; a 

segunda, de cumprimento do princípio da legalidade, que, vertido sob a ótica do 

direito público, indica a necessidade de que as despesas sejam previamente 

autorizadas por lei.  

 

Assim, o orçamento constitui peça importante no mundo jurídico e na vida do 

país, trata-se de verdadeiro instrumento de ação, uma vez que por meio dele o Poder Público 

define os objetivos que pretende alcançar, deixando consignado perante a sociedade sua forma 

de atuação. Nesse sentido, o orçamento tem seu aspecto politico, econômico, técnico e 

jurídico, consolidando-se como instrumento de controle, que juntamente a atuação do 

Judiciário, da população e dos mecanismos de controle interno e externo, visa preservar a 

correção e a lisura nos procedimentos administrativos-financeiros públicos (OLIVEIRA; 

HORVATH, 1993, p. 68). 

É apenas com o advento do Estado Social, no entanto, que o orçamento adquiriu 

novas funções e aos poucos foi deixando de ser uma mera previsão de gastos públicos que 

limita a atuação do poder público para se tornar um programa de Estado. No Estado Social, o 

poder público deverá agir positivamente a fim de reduzir desigualdades e garantir maior 

acesso das pessoas aos direitos sociais. 

A Constituição de 1988 estabelece uma série de princípios que devem nortear a 

elaboração, a aprovação e a execução do orçamento. São princípios orçamentários: a 

legalidade, a especialização, a unidade, a não-afetação ou não vinculação. 

O Orçamento público deve estar previsto em lei, sendo que todo gasto do poder 

público deverá se submeter à autorização legislativa, de onde advém o princípio da legalidade. 

No mais, o orçamento deve especificar todas as receitas e despesas públicas, identificando a 

origem e a destinação de todas essas receitas e despesas. 

Segundo o princípio da universalidade, todas as despesas e as receitas devem estar 

no orçamento com seus valores brutos, sem deduções ou exclusões (artigo 165, parágrafo 5º 

da Constituição Federal de 1988). Ademais, a atualização do orçamento deve se dá 
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anualmente, para que o Legislativo possa realizar a fiscalização do empenho com os gastos 

programados (artigo 165, III). É vedada a inclusão na Lei orçamentária de qualquer matéria 

incompatível com a sua natureza e finalidade, cabendo conter apenas dispositivos que versem 

sobre estimativa e previsão de receitas. Pelo princípio da unidade, todas as receitas e despesas 

do governo devem integrar um único documento e segundo a ―não-vinculação‖, é vetada a 

vinculação da receita advinda de impostos, permitindo que o Estado tenha mobilidade para o 

custeio de despesas genéricas pelo orçamento. 

O artigo 198 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 29/2000, 

dispõe que as ações e serviços de saúde constituem itens que devem está previstos no 

orçamento e os recursos mínimos que lhe devem ser destinados: 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos 

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

Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 

em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 

percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, 

não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 86, de 2015) 

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 

inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, 

inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

 

Depois de demonstrada a previsão legal de que percentuais mínimos do 

orçamento dos entes federados devem ser destinados para o financiamento da saúde, cabe 

destacar o conceito de despesa pública. Segundo Aliomar Baleeiro, a despesa pública consiste 

no ―conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito público, para o 

funcionamento dos serviços públicos‖ (BALEEIRO, 2003, p. 65). 

O Orçamento brasileiro é autorizativo, o que significa que as previsões de gastos 

não são obrigatórias apenas por terem sido incluídas no orçamento. Com efeito, a 

Constituição não autoriza o Poder Executivo a mudar livremente o orçamento, sendo inviável 
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a realização de despesa sem dotação orçamentária. Assim, quando a arrecadação se 

concretiza, mas o Presidente não libera as verbas referentes a determinada dotação 

orçamentária e nem se produz um remanejamento, a consequência é deixar no limbo uma 

parcela da receita pública (MENDONÇA, 2013, p. 375-376). 

Dessa forma, a decisão acerca de quais despesas públicas será incluída no 

orçamento trata-se de decisão política, assim, a realidade atual da administração estatal, com 

demandas crescentes e maior número de funções, exige atuação focada na avaliação dos 

resultados econômicos e sociais (GIACOMONI, 2010, p. 337). Régis Fernandes Oliveira e 

Estevão Horvath (1993, p. 65) dispõem que: 

 

A decisão de gastar é, fundamentalmente, uma decisão política. O administrador 

elabora um plano de ações, descreve-o no orçamento, aponta os meios disponíveis 

para o seu atendimento e efetua o gasto. A decisão política já vem inserta no 

documento solene de previsão de despesa. 

 

Nesse sentido, o Poder Executivo detém certa discricionariedade para efetuar a 

retenção de verbas e, consequentemente, não efetuar a dotação orçamentária prevista e a 

verdade é que os cortes têm atingido programas relacionados a áreas em que, para além de 

qualquer dúvida, a atuação do Estado tem sido insatisfatória ou insuficiente. O que se verifica, 

portanto, é a ocorrência de cortes drásticos, indicando uma verdadeira reavaliação de 

prioridades. 

No orçamento de 2015, foram previstos 103.276 milhões de reais com gastos em 

saúde, tendo sido realizado um corte de 11.774 milhões; com relação ao orçamento das 

cidades mais de cinquenta por cento das verbas inicialmente previstas sofreu cortes – 

Primeiramente a previsão de gastos era de 31.747 milhões, passando, após os 

contingenciamentos, a ser de 14.515 milhões. No total, 69,9 bilhões dos gastos aprovados 

pelo Congresso Nacional no Orçamento foram bloqueados pelo Ministério do Planejamento 

(MARTELLO; ALEGRETTI, 2015). 

Já em 2016, o governo cortou 23,4 bilhões de reais em despesas e mais uma vez o 

orçamento da saúde foi um dos que sofreu o maior corte, o bloqueio foi de R$ 2,5 bilhões. O 

limite para gastos na saúde caiu de R$ 91,5 bilhões para R$ 88,97 bilhões, ou seja, o 

orçamento para o financiamento da saúde em 2016 é menor do que o previsto em 2015, 

mesmo após a realização dos bloqueios pelo Executivo Federal (MARTELLO, 2016). 

Assim, o que se assiste na prática é a elaboração de orçamentos sem a mínima 

pretensão de execução conforme a previsão. As peças orçamentárias são infladas e o gestor 
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público, altera a lei orçamentária ao longo do exercício financeiro, no sentido de executar 

percentual inferior ao que foi previsto. O que deveria ser usado diante de situações 

excepcionais é utilizado para desfigurar o orçamento inicialmente proposto. O planejamento é 

deixado de lado e o orçamento continua a ser, apenas, uma mera lei autorizativa e limitadora 

dos gastos públicos, deixando de lado seu efetivo papel, que deveria ser de programa de 

Estado, a fim de orientar as execuções de políticas públicas (REIS, 2014, p. 276). 

Acredita-se que a imensa maioria da população não tenha sequer conhecimento de 

que poucos dias após orçamento ser aprovado pelo Congresso, o Presidente edita um decreto 

limitando a liberação dos recursos, sem a necessidade de qualquer motivação. 

Dessa feita, é importante ressaltar que não é uma opção do gestor público a 

concretização dos valores do Estado Social, mas sim um dever constitucional. Quando o 

gestor abdica da função de planejamento estatal do orçamento, ele viola a ordem 

constitucional além de impedir que inúmeros direitos sociais sejam colocados em prática. 

Alerta-se que apesar da decisão acerca de quais despesas serão efetuadas consistir 

em decisionismo político, o administrador deve se ater a certos limites constitucionais, 

respeitando as liberdades e limites dispostos na Carta Magna, como defende Lúcia Valle 

Figueiredo: 

 

O Orçamento não é uma peça livre para o administrador. Há valores que são 

priorizados pela Constituição Federal e Estadual. Aqui, também, por vezes, o 

administrador não tem qualquer discricionariedade, pois, do contrário, seria lhe dar o 

poder de negar, pela via transversa, a escala de prioridades e de urgência que foi 

constitucionalmente fixada. 

 

As políticas públicas são, portanto, definidas nas leis orçamentárias conforme as 

possibilidades financeiras do Estado. Dessa maneira, se os recursos existentes estão sendo 

empregados em outros itens do orçamento, o que não há, na verdade, é opção política de sua 

destinação para esse fim, então, o problema principal não é a finitude dos recursos, mas a 

política que está sendo efetivada. Eduardo Mendonça (2013, p. 392) afirma que: 

 

Falar em escolhas trágicas e, ao mesmo tempo admitir, que receitas sejam retiradas 

do processo alocativo seria manifestamente inconstitucional e imoral. O que 

legitima a arrecadação é o destino das verbas, não se cogitando que uma das maiores 

cargas tributárias do mundo seja resultado de frivolidade ou descuido governamental 

na hora de se estimar as necessidades do caixa estatal. 

 

Conforme fora exposto, a administração detêm de certa discricionariedade para 

determinar como as despesas públicas serão efetivadas; a autora Ana Paula de Barcellos 
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(2002, p. 240-241) inclusive critica a falta de disciplina no texto constitucional acerca das 

decisões sobre as despesas públicas. 

 

Ora, a despesa pública é exatamente o mecanismo pelo qual o Estado, além de 

sustentar a sua própria estrutura de funcionamento, procura realizar seus fins e 

objetivos. Do ponto de vista formal, as despesas públicas deverão estar previstas no 

orçamento, nos termos constitucionais e legais. Mas o que deverá constar no 

orçamento? Em que se deverá investir?, Em que os recursos públicos devem ser 

aplicados?, com muito maior razão também o conteúdo das despesas haverá de estar 

vinculado juridicamente às prioridades eleitas pelo constituinte originário. 

 

Ademais, a definição dos investimentos estatais interessa, como poucos assuntos, 

a toda a coletividade. Todos os grupos sociais dependem da atuação governamental na 

execução de políticas públicas, de modo que esse domínio, mais do que qualquer outro, deve 

ser marcado pela ampla publicidade, discussão e fundamentação das decisões tomadas. O que 

se defende, portanto, é que o orçamento define as políticas públicas reais, ainda que se queira 

reconhecer a possibilidade do administrador de superá-las, isso deveria ser acompanhado, no 

mínimo de motivação, uma vez que é a motivação que estabelece a distinção entre o 

discricionário e o arbitrário. 

Assim, os princípios orçamentários, já expostos anteriormente, devem nortear a 

atuação do poder executivo, bem como o texto Constitucional quando determina acerca do 

destino prioritário das despesas públicas, indicando, onde deverá ser empregado dinheiro 

público. Em outros termos, as prioridades em matéria de gastos públicos são aquelas fixadas 

pela Constituição que determina entre os objetivos fundamentais a promoção da dignidade 

humana, tarefa a cujo cumprimento as autoridades públicas estão vinculadas. Não é possível 

concretizar a dignidade humana fora do direito à saúde. 

 

3.4 O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 

 

Outro argumento amplamente utilizado como tentativa de impedir ou dificultar o 

amplo fornecimento de insumos terapêuticos pelo Poder Público é o princípio da Supremacia 

do Interesse Público sobre o privado, afirmando-se que a concessão de um medicamento de 

alto custo, não incluído na lista do SUS, prejudica toda a política pública idealizada pelo 

Executivo, devendo prevalecer o interesse maior da coletividade, que reclama recursos para 

atendimento de serviços mais essenciais e abrangentes. 

Realizando, no entanto, uma análise mais minuciosa desse princípio, constata-se a 

necessidade de reinterpretação da supremacia do interesse público, em virtude da promoção e 
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da entronização dos direitos fundamentais no texto constitucional. O interesse público não é 

um fim em si mesmo, ao contrário, constitui meio, instrumento para a satisfação do valor 

máximo positivado em nossa constituição, a dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, o direito administrativo, atualmente, adquire a função de promover 

o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Segundo Américo Freire Júnior, o 

princípio da supremacia deve, em certas circunstâncias, ser relativizado, para centrar foco 

―nos Direitos fundamentais, o papel do juiz – tomando-se por referência o estado 

constitucional – é de garantidor da intangibilidade dos direitos individuais do cidadão e não 

de protetor dos interesses da maioria‖ (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 55). 

Alguns autores defendem que a supremacia intrínseca ao referido princípio só 

deve ser observada na medida em que assuma um viés instrumental, destinado à satisfação 

dos direitos fundamentais e, por conseguinte, que sirva à promoção da dignidade da pessoa 

humana (HORA, 2015, p. 634; ABBOUD, 2011). 

Nesse momento torna-se importante discutir a mudança pela qual tem passado o 

sentido do princípio ―supremacia do interesse público‖. Na concepção liberal, o respeito ao 

interesse público estava intimamente relacionado com a inexistência de obstáculos impostos 

pelo Poder Público ao exercício das liberdades. Essa concepção se coadunava com a 

percepção da época, segundo a qual os limites da atuação estatal encontravam-se em direitos 

negativos. 

Ocorre que com o advento do Estado Social e a consequente redução do fosso 

entre Estado e sociedade, o princípio da supremacia do interesse público ganhou nova 

interpretação, passando a configurar um meio de potencialização e robustecimento dos 

direitos fundamentais. Dessa forma, a aplicação do principio da supremacia do interesse 

púbico sobre o privado na ordem jurídica contemporânea, ―nada mais faz do que evidenciar a 

imperatividade da observância dos mandamentos constitucionais e jurídicos em geral na 

atividade do Estado‖ (GABARDO; HACHEM, 2010, p. 43). 

Nesse ponto é importante destacar a diferenciação existente entre interesse 

público primário e interesse público secundário. Entende-se que o interesse coletivo primário 

é formado pelo conjunto de interesses individuais preponderantes dentro de uma ordem 

jurídica coletiva, como elucida Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 182) essa 

concepção de interesse público leva em conta o bem-estar individual sob a ótica de sua 

participação na coletividade. Essa concepção de interesse público primário difere tanto do 

interesse de um particular individualmente considerado, quanto do interesse do aparato 

administrativo, que são considerados interesses secundários (ALESSI, 1978, p. 232-233). 
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A crítica que se faz a utilização do principio da supremacia do interesse público 

como óbice ao direito de acesso a medicamento pela rede pública de saúde consiste no fato de 

que esse emprego revela uma visão distorcida do princípio em discussão, uma vez que coloca 

o interesse secundário da vontade administrativa em primeiro plano, quando, na verdade, o 

desiderato do referido princípio é conter a preponderância de interesses eminentemente 

privados dos administradores. 

Dessa forma, admitir a restrição de um direito fundamental, como o direito à 

saúde ou o direito de acesso a medicamento, em razão de uma aplicação equivocada do 

interesse público, seria, de uma só vez, retirada as duas principais funções dos direitos 

fundamentais, quais seja: a) Proteção do cidadão contra formação de eventuais maiorias e b) 

oponibilidade contra o poder público. 

A partir da Constituição de 1934, a lógica jurídica até então vigente foi invertida. 

Antes desse marco, o Estado era autoritário no trato com seus cidadãos, e só a partir, do 

processo de internalização dos direitos humanos nas ordens constitucionais, com a instituição 

no bojo da ordem jurídica dos direitos fundamentais, garantindo-lhes posição de destaque e 

centralidade e colocando-os em patamar hierárquico superior com relação a normas referentes 

à estrutura, aos poderes e às competências do Estado, foi que a nova concepção acerca dos 

direitos fundamentais surgiu. Segundo esse novo entendimento, os direitos fundamentais não 

compõem dádivas do Poder Público, mas sim projeções dos valores inatos ao homem, os 

quais estão acima da própria existência do Estado. Daniel Sarmento (2005, p. 103) expõe que: 

 

O constituinte também não quis que o generoso e não exaustivo elenco de direitos 

que reconhecera quedasse inefetivo, consagrando assim o princípio da aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, CF). Não bastasse, fortaleceu as 

garantias processuais dos direitos, bem como a jurisdição constitucional, que visa 

protegê-los diante dos eventuais abusos perpetrados do legislador. Ademais, pela 

primeira vez na nossa história, os direitos fundamentais foram explicitamente 

convertidos à condição de cláusulas pétreas, limitando o próprio constituinte 

derivado. Estas particularidades, dentre outras, revelam com eloqüência que, na 

tábua dos valores constitucionais, os direitos fundamentais despontam com absoluto 

destaque e centralidade. Portanto, parece-nos de meridiana clareza que concepções 

que não atribuem a merecida preeminência a estes direitos – como as subjacentes ao 

princípio da supremacia do interesse público, seja na sua versão ‗forte‘, seja na sua 

alternativa mais ‗débil‘-, devem ser descartadas, não só porque moralmente 

perigosas, como também pela sua franca inadequação à ordem constitucional 

brasileira. 

 

Diante dessas novas concepções, para que qualquer governante, em ato de 

representação de seu povo, torne suas decisões lídimas, não poderá simplesmente embasar 

suas condutas na supremacia do interesse público secundário, ―num pretenso patamar 
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hierárquico superior àquele ocupado pelos direitos e liberdades individuais‖ (SCHIER, 2010, 

p. 221); privilegiando, na verdade, os interesses particulares da administração. 

Georges Abboud (2011, online) demonstra que a atuação da administração não 

tem apenas a lei como limite, devendo embasar-se, também, no que determina os direitos 

fundamentais. 

 

Contudo, não se legitimam restrições aos direitos fundamentais meramente porque 

existiria prima facie uma supremacia do interesse público sobre o particular. 

Destarte, os direitos fundamentais vinculam a atuação estatal no âmbito dos três 

poderes, são limites inclusive ao Poder Constituinte, com maior razão não podem ser 

suprimidos por uma suposta primazia do interesse público. Por conseguinte, no 

Estado Constitucional a atividade da Administração Pública não se limita mais 

apenas pelo princípio da legalidade, mas sua atuação também encontra limites nos 

direitos fundamentais. 

 

No mais, vale destacar que no caso de conflito entre o interesse público e o 

interesse individual de um administrado, faz-se necessária a realização de um percurso de 

ponderação, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Assim, defende-se que a máxima segundo a qual o interesse público sempre deve prevalecer 

ao interesse privado não subsiste, uma vez que o princípio da supremacia do interesse público 

visa resguardar e proteger os valores, fins, objetivos e bens protegidos pela Constituição, 

dentre eles os interesses individuais. Nesse sentido, Gustavo Binenbojm (2005, p. 63) expõe: 

 

O ponto mais evidente aqui passível de crítica é o de uma circularidade no 

raciocínio. Com efeito, na Constituição são encontrados os fundamentos para a 

restrição de direitos individuais em prol de interesses da coletividade. Ora, se é a 

Constituição que, explicita ou implicitamente, estabelece quando e em que medida 

direitos individuais podem ser restringidos, (I) o fundamento da restrição é a norma 

constitucional específica, e não o dito princípio e (II) a medida da restrição, 

conforme permitida pela Constituição, é dada por uma norma de proporção e 

preservação recíproca dos interesses em conflito, e não de prevalência a priori do 

coletivo sobre o individual.  

 

Em síntese, o princípio da supremacia do interesse público não pode justificar, por 

si só, a não prestação dos direitos fundamentais ou a violação dos princípios basilares da 

administração pública e em caso de conflitos entre o interesse público e interesses individuais, 

o melhor caminho é análise proporcional e ponderada do caso concreto. 

Pelo exposto, é inaceitável que o Poder Público sustente que o interesse público 

deve sempre prevalecer ao direito individual, ainda que o ato administrativo praticado seja 

ilegal. Nesse ponto, torna-se oportuna a lição de Marçal Justen Filho (2010, p. 60): ―Na 

atualidade, o exercente do poder político refugia-se no princípio da supremacia do interesse 
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público para evitar o controle ou o desfazimento de atos defeituosos, violadores de garantias 

constitucionais‖. 

Com efeito, defende-se que o princípio da supremacia do interesse público, quando 

aplicado em consonância com o que dispõe o interesse público primário, atua na promoção e 

defesa dos direitos fundamentais, uma vez que tutela os bens constitucionalmente assegurados. 

A crítica que se faz reside nas circunstâncias em que há conflito entre interesses 

públicos e individuais. Entende-se que nessas ocasiões as nuances do caso concreto devem ser 

observadas sob a égide da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo indevido 

preestabelecer que em todos os casos ocorrerá a ―vitória do interesse público‖ (BINENBOJM, 

2005, p. 67; AVILA, 1999, p. 127). 

 

3.5 Reserva do possível 

 

Além dos argumentos supracitados, outro ponto levantado para refutar a tese de 

que o acesso integral a medicamento constitui direito fundamental, ladeado pelo direito à 

saúde, é a reserva do possível. 

Enfatizando a ideia de que para a correta interpretação do Direito não se deve 

levar em conta apenas os aspectos jurídicos, mas, também, elementos da realidade, tais como 

a condição financeira para a concretização das prestações que estão atreladas a execução dos 

direitos fundamentais sociais, desponta a ideia da reserva do possível. 

Em 1966, por ocasião da celebração do Pacto dos Direitos Sociais adveio a ideia 

de efetivação paulatina e progressiva dos direitos sociais, mas na década de setenta, a doutrina 

alemã solidificou a teoria da reserva do possível, preconizando a faceta prestacional dos 

direitos fundamentais sociais dependeria da disponibilidade econômica e financeira dos cofres 

públicos e de que essa disponibilidade estaria no campo discricionário das decisões 

governamentais, em consonância com as disposições orçamentárias. 

Assim, tem-se falado na existência duas espécies de reserva do possível (FREIRE 

JÚNIOR, 2005, p. 73): a reserva do possível fática e a jurídica. A reserva do possível fática 

diz respeito a inexistência fática de recursos, ou seja, o efetivo vazio dos cofres públicos. Por 

sua vez a reserva jurídica corresponde a ausência de autorização orçamentária para 

determinado gasto ser levado a cabo. 

Para Fernando Scaff (2013, p. 152), no Brasil, compete ao poder legislativo 

determinar quais são as prioridades para o gasto público ―através do sistema orçamentário, 

pois é nele que serão designadas as prioridades a serem implementadas em curto e médio 
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prazo – os objetivos de longo prazo estão previstos na Constituição. A isso se chama 

‗discricionariedade do administrador‘‖. Assim, a função do Poder Executivo é realizar esses 

gastos, na forma e dentro dos limites estabelecidos pela lei e no tocante a discricionariedade 

gozada pelo administrador na efetivação das políticas públicas, vale destacar que essa é 

―circunscrita pelas normas constitucionais e legais que regem as situações concretas sob a 

responsabilidade da Administração‖ (SCAFF, 2013, p. 152). 

Diante do panorama atual não se pretende discutir a escassez dos recursos diante 

da crescente demanda de serviços públicos a serem prestados pelo Estado; o que se discute é 

se a Administração Pública tem dado a devida importância ao direito à vida e a saúde diante 

do caso concreto e se tem atribuído a devida valoração dos bens protegidos 

constitucionalmente quando fixa as políticas públicas de saúde.  

Questiona-se, também, a forma pela qual ocorreu a importação da teoria da 

reserva do possível da doutrina alemã -onde foi idealizada- para a realidade brasileira. Nesse 

sentido, Andreas J. Krell (2002) destaca que se deve ter cuidado com os conceitos 

constitucionais transplantados. A transferência mal conduzida da reserva do possível enseja 

falta de coerência com a realidade e necessidades nacionais.  

 

Não é à toa que os estudiosos do direito comparado insistem em lembrar que os 

conceitos constitucionais transplantados precisam ser interpretados e aplicados de 

uma maneira adaptada para as circunstâncias particulares de um contexto cultural e 

socioeconômico diferente, o que exige o máximo de sensibilidade. O mundo ‗em 

desenvolvimento‘ ou periférico, de que o Brasil (ainda) faz parte, significa uma 

realidade específica e sem precedentes, à qual não se pode descuidadamente aplicar 

as teorias cientificas ou as posições políticas trasladas dos países ricos. Assim, a 

discussão europeia sobre os limites do Estado Social e a redução de suas prestações 

e a contenção dos respectivos direitos subjetivos, não pode absolutamente ser 

transferida para o Brasil, onde o Estado Providência nunca foi implantado (KRELL, 

2002, p. 54). 

 

Nesse contexto, a reserva do possível é atualmente o maior obstáculo encontrado 

pelo administrado para ter acesso a medicamentos, devendo ser entendida como uma condição 

da realidade que influencia a aplicação dos direitos fundamentais. Assim, o possível não é 

principio, na verdade, trata-se de um aspecto fático que influência o direito. 

Vicente de Paulo Barreto (2011) dissertando sobre a recepção nacional de teorias 

advindas do direito estrangeiro, afirma que a reserva do possível vem acompanhada de três 

falácias. A primeira delas aduz que os direitos sociais são direitos de segunda ordem, servindo 

apenas de subsídio para a efetivação dos direitos civis e políticos. O Autor, no entanto, critica 

essa afirmativa, pois os direitos sociais não se justificam apenas para compensar as 

desigualdades sociais, uma vez que correspondem ―a núcleos integradores e legitimadores do 
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bem comum, pois será através deles que se poderá garantir a segurança, a liberdade, a 

sustentação e a continuidade da sociedade humana‖ (BARRETO, 2011, p. 119). 

A segunda falácia, essa de cunho político, relaciona-se ao argumento de que os 

direitos fundamentais sociais têm sua execução condicionada ao vigor econômico estatal. A 

fim de desmontar essa falácia, o autor explica que a existência de recursos públicos 

disponíveis para a efetivação destes direitos depende de escolhas políticas que definirão qual 

será o destino atribuído a esses recursos. Desse modo, o argumento da necessidade de uma 

economia forte não é subsistente, pois bastaria ―vontade política‖ para destinar os recursos 

necessários
14

 (BARRETO, 2011, p. 120). 

 

O que usualmente frustra a efetivação de tal ou qual direito reconhecido como 

fundamental não é a exaustão de um determinado orçamento, mas sim a opção 

política (justa ou injusta, sindicável judicialmente ou não) de não se gastar dinheiro 

com aquele mesmo ‗direito‘.  

A compreensão dos custos como meio de promoção de direitos, e a observação 

empírica de que tais meios são insuficientes para atender a todas as demandas, leva 

necessariamente à conclusão de que não é propriamente a ‗exaustão da capacidade 

orçamentária‘ que impede a realização de um determinado direito subjetivo 

fundamental (embora isso também seja possível). O referido argumento usualmente 

presta-se a encobrir trágicas escolhas que tenham deixado de fora do universo do 

possível a tutela de um determinado bem invocado na qualidade de ‗direito‘ 

fundamental (GALDINO, 2005, p. 235). 

 

E a terceira e última falácia
15

 apontada por Vicente de Paulo acerca da reserva do 

possível tem maior relação com o argumento de que a efetivação dos direitos sociais encontra-

se vinculada à existência de recursos, ignorando que os custos são inerentes para a 

concretização de todos os direitos, inclusive os civis e políticos, de modo que o estabelecimento 

de uma relação de continuidade entre a escassez de recursos e a afirmação de direitos acaba 

resultando em ameaça à existência de todos os direitos (BARRETO, 2011, p. 120). 

Ainda no tocante aos limites financeiros, a jurisprudência do STF
16

 admite que a 

competência orçamentária do legislativo poderá não prevalecer diante do direito à saúde, 

                                                           
14

 Adverte-se que não concordamos com esse argumento de vontade política apresentado por Vicente de Paulo, 

pois o autor expõe a ―vontade política‖ como resultante da manifestação única e exclusiva do Executivo, o 

que não subsiste no modelo presidencialista de coalisão e democrático que o Brasil está inserido. Não há 

vontade executiva que se implemente sem apoio parlamentar. 
15

 Nesse ponto, não concordamos com Vicente de Paulo que a ausência de recursos seja uma falácia. Sabe-se 

que a limitação financeira é um empecilho real a efetivação dos direitos nos moldes em que foram 

estabelecidos constitucionalmente.  
16

 Por exemplo, no Agravo Regimental nº 273.8344 foi mantido acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, que com base na Constituição Federal e na Lei nº 9.313/96 havia reconhecido incumbir solidariamente 

ao Município de Porto Alegre e ao Estado do Rio Grande do Sul a obrigação de fornecer gratuitamente 

medicamentos necessários ao tratamento da AIDS para aqueles pacientes destituídos de recursos financeiros, 

considerando que: ‗A falta de previsão orçamentária não deve preocupar ao juiz que lhe incumbe a 

administração da justiça, mas, apenas ao administrador que deve atender equilibradamente as necessidades 
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endossando que a efetivação de direitos fundamentais não pode ficar condicionada a 

disponibilidade de recursos orçamentários. 

Ademais, seria teratológico se fossem previstas em orçamento todas as despesas 

oriundas de direito tão complexo como o direito à saúde. Se o Estado estabeleceu na ordem 

constitucional que a prestação de tal direito caberia a ele, não poderá se escusar de seu 

cumprimento mediante a tese de que não existem verbas alocadas previamente no orçamento 

(ROCHA, 2014, p. 112). Destaca-se, nesse sentido, a lição de Ingo Wolfgang Sarlet (1998. p. 

298): 

Em relação aos habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência 

dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos 

públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses 

em que está em jogo a preservação da vida humana. 

 

Nesse sentido, Ana Paula Barcellos (2002, p. 241) afirma que ―se os meios 

financeiros são limitados, os recursos disponíveis deverão ser aplicados prioritariamente no 

atendimento dos fins considerados essenciais pela Constituição, até que eles sejam 

realizados‖. 

Em síntese, quer-se destacar com essas considerações é que um país como o 

Brasil, que ainda não atingiu um patamar de desenvolvimento tão elevado quanto o da 

Alemanha, país em que a maioria das necessidades básicas já se encontra satisfeitas, aplicar a 

teoria da reserva do possível com relação à saúde constitui medida perigosa, podendo resultar 

em verdadeiro desastre, uma vez que quando falamos na efetivação desse direito, 

normalmente, lidamos com o mínimo existencial do caso concreto, situação que deverá ser 

efetivada independentemente de qualquer lei ou previsão em orçamento. Nesse sentido, Flávio 

Galdino (2005, p. 343) destaca a importância de uma visão sistêmica dos direitos: 

 

No mais das vezes, é imprescindível a análise sistêmica e não individualizada dos 

direitos, pois, como visto, no plano da escassez, a alocação justa de direitos deve 

colocar na balança as trágicas escolhas possíveis e não apenas as (eventualmente 

pródigas) opções axiológicas do legislador eventual ou do administrador da hora. 

                                                                                                                                                                                     
dos súditos, principalmente os mais necessitados e os doentes‘. Em seu voto, o Ministro Relator, Celso de 

Mello, negou que o acórdão recorrido tivesse desrespeitado a ordem constitucional: ‗Na realidade, o 

cumprimento do dever político constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, 

consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um 

imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em 

que este atue no plano de nossa organização federativa. [...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e 

à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela Constituição da República 

(art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e 

secundário do Estado, entendo — uma vez configurado esse dilema — que razões de ordem ético jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 

humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes‘ (ROCHA, 2014, p. 111). 
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Nesse sentido, Ana Carolina Lopes Olsen (2006, p. 231) conclui que a teoria da 

reserva do possível sofre severas modificações quando foi incorporada ao ordenamento 

brasileiro, uma vez que a preocupação principal dessa teoria em território nacional é se há ou 

não disponibilidade de recursos e não a razoabilidade das decisões: 

 

A doutrina da reserva do possível sofreu algumas modificações, não sendo aplicada 

exatamente nos mesmos termos em que foi desenvolvida na Alemanha. Ao que 

parece, a preocupação inicial com a proporcionalidade e a razoabilidade (aquilo que 

razoavelmente se pode exigir) deu lugar para a questão da disponibilidade de 

recursos, o custo dos direitos. 

 

Destaca-se, ainda, que mesmo diante de um enorme contingente de demandas 

judiciais pleiteando o fornecimento de medicamentos, o Estado tem conseguido as dotações 

orçamentárias necessárias para cumprir as decisões judiciais. Então é de se indagar que se 

impossibilidade fosse de fato orçamentária, como justificar o pleno cumprimento das decisões 

judiciais pela Administração pública? Américo Bedê Freire Júnior (2005, p. 74) desenvolve 

esse questionamento: 

 

Será que é possível falar em falta de recursos para a saúde quando existem, no 

mesmo orçamento, recursos com propaganda do governo? Antes dos finitos recursos 

do Estado se esgotarem para os direitos fundamentais, precisam estar esgotados em 

áreas não prioritárias do ponto de vista constitucional e não do detentor do poder. 

Por outro lado, é preciso observar que, os recursos não são suficientes para cumprir 

integralmente a política pública, não significa de per si que são insuficientes para 

iniciar a política pública. 

Nada impede que se inicie a materialização dos direitos fundamentais e, 

posteriormente, se verifiquem como podem ser alocados novos recursos. O que não 

é razoável é simplesmente o Executivo ou o Legislativo descumprir a Constituição e 

a decisão judicial, alegando simplesmente que não tem recursos para tal. 

 

Assim, a reserva do possível tem servido para endossar uma inação inadmissível 

do Estado perante os direitos prestacionais sociais, em suma, não é o cidadão que deve 

demonstrar ser possível a prestação, mas sim o Estado que deve comprovar que lhe é de todo 

impossível cumprir com a obrigação constitucional. Andreas J. Krell (2002, p. 52-53) aponta 

que ―um relativismo nessa área pode levar a ‗ponderações‘ perigosas e anti-humanistas do 

tipo ‗por que gastar dinheiro com doente incuráveis ou terminais?‘‖.  

Marlon Alberto Weichert (2004, no prelo) elucida que: 

 

No caso brasileiro é o Estado que está em profunda inadimplência com o cidadão, 

inclusive no âmbito das prestações de saúde. O Poder Público faz muito menos do 

que lhe é possível e exigido pela Constituição. A elevada carga tributária e os 
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altíssimos níveis de corrupção e a ineficiência na aplicação dos recursos públicos 

demonstram que o Estado tem condições de ampliar, em muito, seus serviços de 

concretização de direitos sociais. [...] A sociedade brasileira, portanto, tem 

condições e razões para exigir maior amplitude e qualidade dos serviços públicos de 

saúde, inclusive a assistência farmacêutica integral. Não é legítimo, na atual 

conjuntura econômica, política e social, elidir a responsabilidade estatal com 

fundamento na cláusula da ‗reserva do possível‘. O Estado brasileiro pode fazer 

mais e melhor pela saúde de seus cidadãos.  

 

Os reiterados argumentos de ausência de recurso e da incompetência dos órgãos 

judiciários para decidirem acerca da alocação e destinação das finanças não são plausíveis 

para afastar o direito de preservação a vida humana. Nesse sentido observa Ingo Wolfgang 

Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo (2013, p. 36) que a reserva do possível deve atuar, na 

verdade, como mandado de otimização dos direitos fundamentais: 

 

A reserva do possível (antes de atuar como barreira intransponível à efetivação dos 

direitos fundamentais, importa acrescentar!) deve viger como um mandado de 

otimização dos Direitos fundamentais, impondo ao Estado o dever fundamental de, 

tanto quanto possível, promover as condições ótimas de efetivação da prestação 

estatal em causa, preservando, além disso, os níveis de realização já atingidos, o que, 

por sua vez, aponta para a necessidade do reconhecimento de uma proibição do 

retrocesso, ainda mais naquilo se está a preservar o mínimo existencial.  

 

O que se pretende defender nesse momento é que a população brasileira, a qual 

praticamente em sua totalidade depende do Sistema Único de Saúde, não pode ficar a mercê 

da disponibilidade orçamentária para ter acesso aos insumos terapêuticos capazes de manter 

suas vidas. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 13) pondera que a reserva do possível constitui 

limite fático que deve ser relativizado diante de patente ofensa ao direito à vida: 

 

Embora tenhamos que reconhecer, a existência destes limites fáticos (reserva do 

possível) e jurídicos (reserva parlamentar em matéria orçamentária) implicam certa 

relativização no âmbito da eficácia e da efetividade dos direitos sociais 

prestacionais, que, de certo resto, acabam conflitando entre si, quando se considera 

que os recursos públicos deverão ser distribuídos para o atendimento de todos os 

direitos fundamentais básicos, sustentamos o entendimento, que aqui vai 

apresentado de modo resumido, no sentido de que sempre onde nos encontramos 

diante de prestações de cunho emergencial, cujo indeferimento acarretaria o 

comprometimento irreversível ou mesmo o sacrifício de outros bens essenciais, 

notadamente – em se tratando de saúde, da própria vida, integridade física e 

dignidade da pessoa humana, haveremos de reconhecer um direito subjetivo do 

particular à prestação reclamada em juízo. Tal argumento cresce em relevância em 

se tendo em conta que a nossa ordem constitucional veda expressamente a pena de 

morte, a tortura e a imposição de penas desumanas e degradantes mesmo aos 

condenados por crime hediondo, razão pela qual não se poderá sustentar - pena de 

ofensa aos mais elementares requisitos da razoabilidade e ao próprio senso de justiça 

– que, com base numa alegada (e mesmo comprovada insuficiência de recursos) – se 
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acabe virtualmente condenando a morte a pessoa cujo único crime foi ser vítima de 

um dano à saúde não ter condições de arcar com os custos do tratamento. 

 

Seria, por um acaso, a população responsável pelo subfinanciamento do SUS e 

pela burocracia excessiva que rege a formulação das listas oficiais de medicamento?, Pode-se 

responsabilizá-la diante da atuação estatal ineficiente? 

Pretende-se defender, portanto, que a reserva do possível pode contribuir se 

aplicada conjuntamente com a proporcionalidade para auxiliar no planejamento dos 

medicamentos e/ou tratamentos que poderão ser oferecidos à população, sem, no entanto, 

excluir de forma absoluta os que podem apresentar melhorias na condição de saúde do 

administrado, nesses casos a reserva do possível seria afastada para garantir o direito à vida e 

promover a dignidade da pessoa humana
17

. Sem o acesso efetivo ao direito à saúde não há o 

que se falar em dignidade da pessoa humana, pois a existência daquela é requisito para 

ocorrência real do direito à saúde.  

 

3.6 Mínimo existencial 

 

De início, cabe estabelecer uma conceituação para a expressão ―Mínimo 

Existencial‖; o referido conceito está relacionado às condições mínimas que o individuo 

necessita para viver dignamente e não apenas para sobreviver no aspecto vital como pessoa, 

tais condições devem ser possibilitadas através de políticas públicas e demais ações estatais e 

da sociedade civil. Ricardo Lobo Torres (2013, p. 74) destaca que o mínimo existencial não 

está subordinado a reserva do possível, abrindo-se a possibilidade do Poder Judiciário deferir 

a concessão de prestações positivas quando provocado no caso concreto. 

Nesse sentido, cabe realizar a distinção entre o mínimo vital e o mínimo 

existencial. O mínimo vital tem conexão com a garantia da vida humana, sem 

necessariamente abranger as condições para a sobrevivência física e em condições dignas, já o 

mínimo existencial se estabelece como um conjunto de garantias materiais para uma vida 

condigna, remetendo-se a noção de que a dignidade da pessoa humana somente será 

assegurada onde a todos e a qualquer um estiver garantido nem mais, nem menos que uma 

vida saudável (SARLET; FIGUEIREDO, 2013, p. 23-24). 

                                                           
17

 PEIXOTO NETO, Pedro Accioly de Sá; ACCIOLY, Nadja Valéria da Corrente Campos. Sentido e amplitude 

da reserva do possível em matéria de saúde. Revista Sjrj, Rio de Janeiro, v. 19, n. 34, p.163-172, ago. 2012. 

Mensal, p. 165. 
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Ana Paula de Barcellos (2002, p. 248) desenvolveu a teoria que o núcleo de 

mínimo existencial é formado por quatro elementos, quais sejam: a educação fundamental, a 

saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à justiça. Assim, o mínimo existencial 

corresponde a um conjunto de situações materiais indispensáveis à existência digna, 

condizente não apenas com a manutenção do corpo, mas também espiritual e intelectual, sem 

a qual não seria possível a participação dos indivíduos na vida pública e muito menos a de ser 

capaz de manter as rédeas de seu próprio desenvolvimento. 

Corroborando com esse entendimento, Nelson Ronsenvald (2005) defende que, 

para que o princípio da dignidade da pessoa humana detenha real efetividade, não é suficiente 

que sua atuação estatal seja restrita a uma dimensão defensiva de tutela de direitos 

fundamentais. Segundo afirma, é essencial que se instale um compromisso acerca de um 

conteúdo indisponível de bens essenciais e primários que não possam ser de maneira alguma 

alijados de qualquer ser humano, sob pena de imediato recurso ao Poder Judiciário, a fim de 

que o seja imediatamente suprido, sustentando que o acesso à saúde básica, ensino 

fundamental e assistência social não se prende à fixação de políticas públicas ou opções 

democráticas do legislador, sendo, portanto, imune à questão da escassez de recursos e que o 

núcleo da dignidade humana é aquele perímetro abaixo do qual deixamos de ser pessoas 

(ROSENVALD, 2005, p. 41). 

Ademais, Paulo Gilberto Leivas (2006, p. 125) assevera que a saúde e a 

autonomia constituem as necessidades humanas mais elementares e formam a pré condições 

básicas para evitar prejuízos graves,  

 

[...] a saúde física, antes que a mera sobrevivência, constitui uma necessidade 

humana básica. Para desenvolver-se bem na vida cotidiana – com independência de 

sua atividade ou contexto cultural – os seres humanos precisam ir muito mais além 

que a mera sobrevivência. Eles devem gozar de um mínimo de boa saúde. 

 

Clemerson Merlin Cleve (2003, p. 23) aduz que: 

 

Os direitos sociais não têm a finalidade de dar ao brasileiro, apenas, o mínimo. Ao 

contrário, eles reclamam um horizonte eficacial progressivamente mais vasto, 

dependendo isso apenas do comprometimento da sociedade e do governo e da 

riqueza produzida no país. Aponta a Constituição, portanto, para a ideia de máximo, 

mas de máximo possível (o problema da possibilidade). O conceito do mínimo 

existencial, do mínimo necessário e indispensável, do mínimo último, aponta para 

uma obrigação mínima do Poder Público, desde logo sindicável, tudo para evitar que 

o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente 

quando o cidadão por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de 

lazer, de assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê 
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destruída sua autonomia, resultando num ente perdido no cipoal de contingências, 

que fica à mercê, das forças terríveis do destino. 

 

A doutrina tem divergido significativamente a respeito de quais direitos 

fundamentais estariam na base do mínimo existencial à vida digna. Muitos autores, na 

verdade, propugnam que desse mínimo devam fazer parte apenas determinados direitos 

sociais imprescindíveis à garantia do direito fundamental clássico de liberdade. A 

controvérsia instala-se, portanto, quando cuida-se de decidir quais direitos sociais 

fundamentais deveriam integrar esse mínimo (ROCHA, 2014, p. 125). Fernando Facury Scaff 

(2013) realiza importante observação no sentido que não há uniformidade acerca dos 

elementos integrantes do mínimo existencial, esse não se apresenta como uma ocorrência de 

caráter universal, variando de concepção e desdobramento de país para país e mesmo dentro 

de um mesmo país, como é o caso do Brasil, há inúmeras divergências, considerando nesse 

particular as decisões díspares do Judiciário sobre a temática. 

Não obstante a divergência acerca do conteúdo do mínimo existencial, vários 

autores, dentre eles, Luiza Frischeisen (2000, p. 68), Luís Roberto Barroso (2007, p. 10-11) e 

Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo (2013, p. 40-47)
 
concordam que o 

direito à saúde integra o mínimo existencial, dada sua intima relação com o direito à vida e a 

dignidade da pessoa humana, viabilizando que só por meio do acesso integral à saúde, o 

administrado possa exercer os valores civilizatórios e a participação esclarecida no processo 

político e no debate público.  

Nesse sentido também tem sido o posicionamento dos tribunais pátrios. O 

Supremo Tribunal Federal
18

 apreciando demanda relacionada à saúde em Ação por 

Descumprimento de Preceito Fundamental, consolidou o entendimento acerca da 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na formulação e implementação de políticas 

públicas para garantir o mínimo existencial ao indivíduo que busca a tutela jurisdicional, 

focado na dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre o centro das prestações estatais. 

                                                           
18

 É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de 

neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como 

decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, 

aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a 

uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como 

precedentemente já enfatizado — e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico —, a 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja 

fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 45, 

Rel. Ministro Celso de Melo. D JU, 04 maio 2004. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 21 

de mar de 2016). 
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O Superior Tribunal de Justiça
19

 
20

 também já firmou entendimento privilegiando o mínimo 

existencial e a relativização da reserva do possível. 

Considerando a existência de certa convergência entre o posicionamento 

doutrinário e a concepção jurisprudencial, percebe-se que em ambas as esferas há 

entendimento de que a saúde integra o núcleo mínimo da dignidade da pessoa humana, 

fazendo parte, portanto, do mínimo existencial. Resta ainda, no entanto, o questionamento: 

Seria possível se falar em mínimo vital da saúde no Brasil, ou seja, seria possível eleger entre 

as prestações relativas ao Direito à saúde, aquelas aptas a serem exigidas judicialmente? 

Diante do questionamento supracitado, corroboramos com a posição de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2013), o qual reconhece que uma maior definição traria mais segurança no 

rumo a ser seguido pelo legislador, pelo administrador e pelo aplicador do Direito, entretanto, 

não parece ser possível definir a elaboração de elenco prévio acerca das prestações que devem 

integrar o mínimo existencial da saúde, uma vez que elas variam conforme as circunstâncias e 

por isso podem ser exigidos judicialmente, havendo, inclusive, flexibilização da reserva do 

possível. Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo (2013, p. 26) indica que ―O 

que compõe o mínimo existencial reclama, portanto, uma análise (ou pelo menos uma 

possibilidade de averiguação) à luz das necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar, 

quando for o caso‖. 

Logo, por apresentar um núcleo de essencialidade indeterminado, dado o caráter 

subjetivo do direito à saúde, a concessão de medicamentos pela via judicial na tentativa de 

garantir o mínimo existencial do administrado deve levar em consideração a ponderação de 

alguns elementos, quais sejam: I) A gravidade do estado de saúde do individuo; II) O grau de 

limitações ou restrições ao gozo de uma existência digna, o que significa ir além da garantia 

apenas da sobrevida; III) A comprovação da eficácia do medicamento em questão; IV) A 

existência ou não de uma alternativa equivalente nas listas de medicamento do Sistema único 

                                                           
19

 ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO 

DE CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é 

possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento 

de medicamentos pelo Estado. 2. Embora venha o STF adotando a ―Teoria da Reserva do Possível‖ em 

algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal 

entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. 3. 

Recurso especial não provido. STJ, REsp 835687/RS. Rel. Ministra Eliana Calmon. DJU 04.12.2007. 
20

 A cláusula da ‗reserva do possível‘ - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não 

pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, 

até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 

(STJ, REsp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU em 04/06/2007). 
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de Saúde. Pela sugestão desses critérios no momento da análise judicial pretende-se 

estabelecer o acesso a prestações que o individuo poderia razoavelmente esperar da sociedade. 

No tocante ao acesso a medicamentos como elemento integrante do direito à 

saúde e sua relação com o mínimo existencial, cumpre destacar o posicionamento de Ingo 

Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo (2013, p. 45-46) de que as exigências do 

mínimo existencial podem até ser comuns a uma comunidade de pessoas, mas o remédio deve 

ser adequado ao mal específico de cada um e, de resto, se adequado ao tratamento naquele 

caso, isso significa que mesmo se o tratamento postulado não esteja incluído em nenhuma das 

listas oficiais, desde que esse constitua no caso concreto o mínimo existencial para o 

individuo que o pleiteia, defende-se que, nesse caso, o Juiz deva assumir um papel mais ativo 

na condução da demanda. 

Nesse aspecto, manifestamos nossa concordância com a ―teoria ampla dos tipos 

normativos‖, desenvolvida por Paulo Gilberto Cogo Leivas (2006, p. 107-108), o qual não 

exclui, de início, quaisquer prestações, mesmo que a primeira vista parecem ser dotadas de 

menor importância. 

 

A vantagem da teoria ampla do tipo normativo é a de que exige sempre uma 

fundamentação dos casos jusfundamentais e também está aberta a complexidade da 

vida e da sociedade. Como já dito, é mais honesto dizer ao individuo que a prestação 

que ele quer que seja prestada pelo Estado não é tão importante a ponto de justificar 

a superação dos princípios colidentes, do que afirmar simplesmente que determinada 

prestação não se inclui dentro do tipo normativo do direito fundamental social. 

 

Assim, tona-se muito difícil admitir a possibilidade de que alguns serviços ou 

ações de saúde sejam mais importantes que outros, não obstante a busca por maior segurança 

e racionalidade, não se pode negar que a fixação prévia de um mínimo existencial dentro do 

direito à saúde gerará inúmeras incongruências. 

 

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 

ignorar. O intérprete deverá leva-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser 

exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento 

pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao 

obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestações de 

serviços, ou de qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição [...]. Ao apurar os elementos fundamentais dessa 

dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, 

relativamente, aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverão 

investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de 

prioridades orçamentárias é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 

possível (BARCELLOS, 2002, p. 245-246). 
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Por tudo quanto foi exposto até o presente momento, não parece ser possível 

pensar em uma divisão do direito à saúde e nesse sentido dos diversos tipos de medicamento, 

restando inviável pensar que poderia ser exigido judicialmente apenas os insumos presentes 

nas listagens oficiais de medicamento. Destaca-se que o acesso integral a medicamento 

constitui elemento integrante do direito à saúde e nesse aspecto o magistrado deverá ter em 

mente no momento de sua decisão o valor absoluto do ser humano, as disposições 

constitucionais e legais acerca do fornecimento de medicamentos e o caráter meramente 

organizatório, acessório e não taxativo das listas públicas de saúde. 

 

3.7 A Emenda Qualicorp como limitador do conceito de integralidade 

 

Dentre os vários óbices ao reconhecimento do acesso integral a medicamento 

como espécie de direito fundamental e integrante do direito à saúde, desponta, atualmente, a 

proposta do Senado Federal, mais especificamente de seu presidente, o Senador Renan 

Calheiros, também conhecida como Emenda QUALICORP, que visa proibir a concessão de 

liminares judiciais que determinam o tratamento com procedimentos experimentais onerosos 

ou não homologados pelo SUS. Assim, se a proposta virar lei, o paciente, mesmo segurado 

por plano de saúde, mas cujo plano recuse-se a disponibilizar o tratamento prescrito, ficará, 

inclusive, impossibilitado de socorrer-se a justiça, caso o procedimento seja oneroso ou não 

esteja previsto na lista do SUS (FRANCO, 2015). 

A Emenda QUALICORP integra o conjunto de medidas idealizadas pelo Senado 

para conter os gastos do Governo Federal, na tentativa de recuperar a economia e orçamento 

brasileiro. 

Vislumbra-se, implicitamente, que na verdade a emenda se propõe a estabelecer 

uma limitação no princípio da integralidade que deveria reger a atuação do Sistema Único de 

Saúde, uma vez que ao impedir a concessão de tratamento com procedimentos experimentais 

onerosos ou não homologados pelo SUS pela via judicial, a Emenda está firmando uma 

proibição genérica, sem que seja feita a análise dos casos concretos. 

A tentativa do legislativo em estabelecer limites ao conceito de integralidade não 

vem de agora. O desiderato do legislativo é restringir a obrigatoriedade de prestação da 

assistência terapêutica pelo SUS aos medicamentos e procedimentos previstos nas listas 

oficiais, na tentativa de reduzir os gastos do Governo com a saúde e as ―sentenças aditivas‖, 

excluindo-se, assim, a obrigatoriedade de concessão, inclusive pela via judicial, de todos os 
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procedimentos e medicamentos experimentais, importados, não homologados pela ANVISA e 

nem pelo Sistema de Saúde. 

Assim, a Emenda QUALICORP não reflete a primeira tentativa do legislativo em 

estabelecer limitação a previsão constitucional de tratamento integral. Em meados de 2007, 

tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado nº 219/2007 que previa alteração 

na Lei nº 8.080/90, em seu artigo 6º, sugerindo a seguinte redação: 

 

Art. 6º-A. A integralidade da assistência terapêutica, inclusive farmacêutica, de que 

trata a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: 

I – oferta de procedimentos terapêuticos ambulatoriais e hospitalares constantes de 

tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional em 

serviço próprio, conveniado ou contratado; 

II – dispensação de medicamento prescrito em serviço próprio, conveniado ou 

contratado, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas 

instituídas pelo gestor federal do SUS em protocolo clínico para o agravo à saúde a 

ser tratado. 

§ 1º. Na falta do protocolo a que se refere o inciso II do caput, a dispensação limitar-

se-á aos produtos constantes de relações de medicamentos essenciais e de 

medicamentos de dispensação excepcional elaboradas pelo gestor federal do SUS. 

§ 2º. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS: 

I – o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de procedimento clínico ou 

cirúrgico experimental; 

II – o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de procedimento clínico ou 

cirúrgico para fins estéticos ou embelezadores, bem como de órteses e próteses para 

os mesmos fins; 

III – a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, 

nacional ou importado, sem registro no órgão público brasileiro competente. 

§ 3º. Para os efeitos desta lei, procedimento clínico ou cirúrgico para fins estéticos 

ou embelezadores é aquele realizado com o objetivo de corrigir alterações de partes 

do corpo decorrentes do processo normal de envelhecimento ou de alterar variações 

anatômicas que não causem disfunções orgânicas, físicas ou psíquicas. 

 

Dessa feita, na contramão das teorias contemporâneas do direito que reconhecem 

a força irradiadora dos princípios jurídicos e constatam a falência do modelo positivista, a 

proposta de reduzir o conceito da integralidade da assistência a oferta pública dos 

medicamentos selecionados pelo gestor público, o Projeto de Lei nº 219/2007 – que já foi 

rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais em 24 de março de 2010 – e a atual proposta de 

Emenda representam um retrocesso em relação à garantia ampla dos direitos humanos, uma 

vez que impõe restrições sem empreender a análise do caso concreto. 

Destaca-se, mais uma vez, que inúmeros problemas perpassam as políticas públicas 

de saúde, sobretudo no que se refere ao fornecimento de medicamentos. Esses entraves 

decorrem das alegações do Poder Público de falta de verba a demora excessiva na atualização 

das listas oficiais de medicamentos e procedimentos ofertados pelo SUS. Alertando-se que a 

vinculação exclusiva as listas oficiais constitui flagrante violação a dignidade humana, uma vez 
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que as necessidades da população são bem mais abrangentes e que as falhas e demoras na 

atualização podem ser fatais a quem está em situação de vulnerabilidade. 

Silvia Badim Marques (2009, p. 83) afirma que: 

 

Negar a força do princípio de integralidade de assistência à saúde e amarrá-lo à 

política pública é deixar o cidadão à mercê dos administradores públicos. Apesar 

dos gestores de saúde merecerem todo o respeito e consideração em sua escolha 

discricionária de oferta coletiva de fármacos, o direito deve ir além, pois os 

administradores, e gestores públicos podem negligenciar o atendimento individual e 

deixar os cidadãos sem atendimento específico, que seja capaz de, na prática, salvar 

sua vida ou minimizar seu sofrimento. E um ordenamento jurídico que preze pela 

dignidade da vida humana e pela universalidade e integralidade de ações de saúde, 

deve salvaguardar o direito dessas pessoas reivindicarem suas necessidades, e de 

serem atendidas pelo Estado. 

 

Tendo por base a interpretação concreta dos princípios constitucionais, a solução 

para cada conflito, mesmo se emenda QUALICORP for aprovada, terá ainda de considerar 

que as regras devem ter sua aplicação orientada pelos princípios, de modo que a depender do 

caso, o conceito de integralidade será firmado. Assim, uma norma geral e abstrata não será 

capaz de resolver o problema da aplicação da lei, nem de condicionar a interpretação de um 

princípio constitucional. 

Em que pese à importância de se padronizar, mediante políticas públicas, 

tratamentos uniformes para serem ofertados, na tentativa de economizar os recursos públicos, 

não se pode desviar da necessária amplitude do princípio da integralidade. O Princípio da 

integralidade, garantido no texto constitucional, nos permite vislumbrar em cada caso 

concreto, único e particular, levado à apreciação do gestor público ou do Poder Judiciário, o 

que vem a ser integralidade de assistência à saúde, capaz de conferir, nas particularidades e 

diferenças, saúde e dignidade a cada um. 

Nesse aspecto, Leonel Pires Ohlweiler (2013, p. 297-298), em seu artigo Políticas 

Públicas e conteúdo controle jurisdicional: Uma análise hermenêutica à luz do Estado 

Democrático de Direito, destaca que as políticas públicas veiculadas por programas de 

governo devem ser construídas a partir de um conjunto de indicações constitucionais, ou seja, 

não há completa discricionariedade por parte do gestor público nem para a elaboração e nem 

para a execução de políticas públicas. Na verdade, as políticas públicas devem refletir a 

continuidade do jogo constitucional, conforme um conjunto de indicações contidas em 

preceitos, bens, valores e princípios. Logo, a eventual aprovação da Emenda QUALICORP 

contrariaria, inclusive, a própria sistemática de elaboração de políticas públicas. 

Sugere-se, portanto, que o legislativo adote outras providências para coibir as 

pretensões abusivas das indústrias farmacêuticas, como o controle dos preços dos insumos 
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terapêuticos ou a regulamentação na propaganda de fármacos, uma vez que a edição de leis para 

limitar o conceito de integralidade não é a solução a ser adotada - considerando o caráter 

sistêmico do ordenamento jurídico e que as regras devem ser interpretadas em consonância com 

os princípios - essas leis restritivas de direitos (como o projeto de Lei nº 219/2007 e a Emenda 

QUALICORP) acarretam o retrocesso social, mitigando direitos, sendo, portanto, 

inconstitucionais. 

Conclui-se que o acesso a medicamento é direito fundamental de qualquer pessoa 

que necessite de tratamento para a cura de uma enfermidade e que não disponha de recursos 

financeiros para adquiri-lo. Nesse aspecto, o acesso a medicamento se configura como 

desdobramento do direito à saúde, previsto entre os direitos fundamentais sociais do Estado 

Brasileiro. Tendo em vista que este direito encontra-se previsto em inúmeros dispositivos 

constitucionais, como, por exemplo, o artigo 6º e o artigo 196 e seguintes, e considerando o 

contexto brasileiro, constituído como Estado Democrático de Direito, ou seja, aquele que 

busca o bem estar social através da transformação da realidade, o direito à saúde é direito 

subjetivo de qualquer cidadão inserido nesta realidade (RAMINELLI; OLIVEIRA, 2012. p. 

10179-10208) e que, portanto, o conceito de integralidade no acesso a assistência terapêutica 

não pode ser restringido sob pena de usurpar direito dos cidadãos, sobretudo dos mais 

necessitados do ponto de vista econômico. 

Ademais, o projeto da Emenda Qualicorp contraria o princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição, disposto no Artigo 5°, XXXV da Constituição de 1988. A 

inafastabilidade da jurisdição estabelece que todos têm acesso à justiça para postular tutela 

preventiva ou reparatória de um direito individual, coletivo ou difuso. Dessa forma, impedir o 

fornecimento de medicamentos e procedimentos não dispostos nas listagens oficiais pela via 

judicial, é, também, mitigar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso amplo e irrestrito à 

justiça.  

Nesse sentido, acreditamos que o juiz quando concede uma prestação específica a 

um cidadão (fornecimento de medicamentos não presente nas listas oficiais do SUS, por 

exemplo) não está implementando uma política pública que tem a finalidade de atender uma 

coletividade. Entende-se, no entanto, que o direito social à saúde há de ser ponderado 

especificamente de acordo com o caso concreto. Tal juízo de ponderação vai variar de acordo 

com a opção política de quem decide e da sua eleição de prioridades (LEÃO, 2007, p. 78-97), 

de modo que seria teratológico estabelecer uma proibição genérica e prévia acerca da 

concessão de medicamentos ou procedimentos ainda não incluídos nas listagens públicas sem 

apreciar o caso concreto, ou  
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[...] o que não se pode fazer é descartar metafisicamente a incidência de um a priori 

abstrato para excluir necessidades concretas, violando as indicações constitucionais 

de construção de uma sociedade solidária e comprometida com a redução das 

desigualdades sociais (OHLWEILER, 2013, p. 303). 

 

Em síntese, os direitos fundamentais, como o direito a saúde e o acesso a 

medicamento, detêm um status diferenciado no âmbito do sistema jurídico nacional. Fala-se 

da centralidade dos direitos fundamentais em alusão a centralidade do homem e da sua 

dignidade, em última análise, tanto o Estado quanto o Direito existem para proteger e 

promover os Direitos Fundamentais. Dessa feita, caberia ao legislador disciplinar os temas 

mais variados sempre se atendo aos princípios constitucionais, garantindo o respeito básico a 

um conjunto de direitos fundamentais – atuando vinculado e em consonância com o dirigismo 

constitucional-, haja vista que sem o acesso e a fruição do mínimo existencial que compõe a 

dignidade humana – núcleo que indubitavelmente o direito à saúde integra – os indivíduos 

não têm como exercer sua liberdade e deixam de participar das discussões políticas e não 

integram o espaço democrático, sendo-lhes mitigado o direito à vida digna. E, assim, a 

emenda QUALICORP se afirma como um limitador da liberdade dos indivíduos, uma vez que 

usurpa o gozo de vida digna daqueles que necessitam de medicamentos e procedimentos ainda 

não homologados nas listagens oficiais, em completo desacordo com a ordem constitucional 

brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho dedicou-se à análise do direito à saúde, ressaltando sua 

intrínseca conexão com a dignidade da pessoa humana. O seu propósito foi contribuir para a 

discussão acerca da efetivação desse direito, sobretudo no que concerne ao acesso a 

medicamento através do Sistema Único de Saúde (SUS). Os valores, dados e conceitos 

estudados devem ser constantemente reanalisados, mediante revisão contínua das conclusões 

apresentadas. 

Na esfera da prestação de serviços de saúde fornecidos pelo Estado, a assistência 

farmacêutica constitui parte fundamental dos serviços de atenção à saúde do cidadão e a 

recuperação do paciente muitas vezes depende da utilização de algum tipo de medicamento. 

Esse medicamento é o insumo essencial para a efetivação de atenção à saúde e, nessa 

circunstância, o direito consagrado constitucionalmente só será efetivamente implementado se 

o paciente tiver acesso ao medicamento. 

Assim, as políticas púbicas, entendidas como as ações estatais desempenhadas 

pela Administração, visando à concretização dos direitos sociais, podem e devem estabelecer 

diretrizes para a concessão de medicamentos pela rede pública de saúde, desde que essas 

diretrizes não violem os direitos subjetivos dos administrados e que a eleição dessas 

prioridades encontre respaldo na valoração dos bens protegidos. 

Pontuamos ao longo do trabalho várias objeções jurídicas ao fornecimento 

gratuito e integral de medicamentos, dentre eles a reserva do possível. Destaca-se que a 

impossibilidade financeira muitas vezes pode vir a existir, mas não pode esta servir, por si só, 

de argumento para a não efetivação dos direitos sociais constitucionalmente assegurados 

quando o Estado não comprova essa impossibilidade. 

Tal discussão acerca da insuficiência financeira para assegurar a efetivação do 

direito à saúde nos moldes em que foi estabelecido pelo texto constitucional, ganha relevo 

com a observação aos princípios orçamentários. A Constituição vincula as receitas públicas ao 

atendimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, razão pela qual o orçamento deve 

discriminar tais verbas, a fim de viabilizar o controle no cumprimento das metas e objetivos 

fixados no plano plurianual. Com destaque para a saúde, verifica-se um continuo 

descumprimento na destinação do mínimo orçamentário estabelecido pela Emenda 

Constitucional nº 29. Assim, não pode a Administração abster-se do dever de cumprir as 

determinações constitucionais por falta de recursos orçamentários. 
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Destaca-se, ainda, que apesar da existência de discricionariedade administrativa 

relativa à forma como as políticas públicas serão implementadas, a realidade é que a atuação 

do administrador deve estar plenamente vinculada a finalidade imposta pela Carta Magna, de 

modo que a tão propalada discricionariedade na elaboração das listas oficias de medicamento 

deve na verdade estar vinculada à observância de princípios constitucionais, como o direito à 

vida, à integridade física e mental e à dignidade humana. 

Conclui-se que nos casos de abstenção ou omissão do Poder Público no 

cumprimento de seu encargo assistencial, ou mesmo na ocorrência da política pública que se 

revele insuficiente ou defeituosa, a pessoa prejudicada deve procurar o Poder Judiciário, 

utilizando-se dos meios adequados, para compelir o Estado a fornecer a prestação de 

medicamentos, sem que isso signifique intromissão indevida na tripartição dos poderes. O 

Poder Judiciário, no exercício da sua função jurisdicional, tem o dever de implementar os 

comandos constitucionais, garantindo o direito à saúde. 

Defende-se, portanto, que os limites da atuação judicial encontram-se a inércia do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo na implementação de políticas públicas que garantam o 

acesso a medicamentos. Esse trabalho não se opõe ao estabelecimento de critérios para a 

concessão administrativa e judicial de fármacos, o que não se concorda é com a proposta da 

Emenda Qualicorp que pretende restringir demasiadamente o conceito de ―integralidade na 

assistência farmacêutica‖, impossibilitando que o Judiciário conceda remédios que não se 

encontram nas listas oficias de medicamentos, sem que seja realizada nenhuma análise prévia do 

caso concreto. 

Acredita-se, pelos argumentos expostos ao longo do trabalho, que mesmo os 

medicamentos não dispostos nas listagens oficiais podem vir a ser concedidos na via judicial, 

uma vez que o acesso a medicamentos integra o núcleo essencial do direito à saúde e a 

política de formulação de tais listas encontra-se defasada e demonstra-se ineficiente ao 

atendimento das necessidades sociais.  

Reconhece-se, entretanto, que não cumpre ao Estado o dever de ser garantidor 

geral, de forma que nem todo e qualquer pleito por medicamento poderá ser concedido pela 

via judicial, cabendo ao Magistrado realizar uma análise prévia, ponderada e atinente as 

políticas públicas existentes.   

Assim, mesmo que o administrador apresente alguma discricionariedade quando 

da seleção dos medicamentos integrantes das relações públicas, esta não tem o condão de 

vedar o fornecimento de quaisquer outros medicamentos, o que deverá ser feito mediante a 

análise dos casos concretos, sob pena de ofensa ao interesse público no caso a garantia do 
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direito à saúde e à vida. Quanto mais atento às necessidades de saúde da população, mais feliz 

será o administrador público na escolha dos medicamentos integrantes de suas relações e mais 

próximo estará do cumprimento de seu dever discricionário. 

Não se quer dizer, no entanto, que toda e qualquer demanda por fármacos deve ser 

concedida pelo Poder Público, uma vez que sempre existirão as pessoas cujo tratamento de 

saúde não está albergado pelas políticas públicas. Na realidade, o que se pretende afirmar é que 

as peculiaridades de cada caso concreto é que indicarão se determinada prestação relacionada ao 

direito à saúde, aqui o fornecimento de dado medicamento, integra o mínimo existencial do 

direito à saúde e por isso deve ser concedido judicialmente. Essa análise do que deverá ou não 

ser garantido mediante prestações jurisdicionais, ficará a cargo dos Magistrados, que deverão 

empreendê-las com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Dessa maneira, as principais objeções ao fornecimento de medicamentos por meio 

do acionamento judicial podem ser afastadas. O Estado tem o dever de alocar recursos 

necessários para o cumprimento das prestações garantidas pela Constituição prioritariamente. 

Não o fazendo previamente, poderá promover as alterações orçamentárias necessárias para 

reduzir os investimentos nas atividades de menor importância, como publicidade, sempre em 

consonância com as regras e princípios orçamentários. Não se trata de menosprezar o 

orçamento, mas de impedir que argumentos formais e de cunho político se sobreponham a 

materialização da Constituição conforme os preceitos jurídicos. 

O projeto da Emenda Qualicorp é, também, inconstitucional por violar o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, disposto no Artigo 5°, XXXV da Constituição de 1988, por 

impedir que os administrados tenham acesso amplo e irrestrito a justiça.  

Nesse sentido, as peculiaridades do direito à saúde e da dignidade da pessoa 

humana inviabilizam a determinação a priori de determinadas prestações que integrariam o 

direito à saúde, colocando luzes no equívoco de limitar o acesso apenas àqueles 

medicamentos escolhidos pelos gestores públicos. Dessa forma, Legislativo, Executivo e 

Judiciário devem agir para controlar e zelar pela plena realização do direito à saúde, de modo 

que a eventual insuficiência do Legislativo e do Executivo deverá ser analisada pelo 

Judiciário. Não se trata, portanto, de defender a tirania dos juízes, visto que no cumprimento 

de seu dever para com os direitos fundamentais, o Judiciário deve agir em consonância com o 

princípio da proporcionalidade. 

Em sua tomada de decisão, o Magistrado deverá ter em mente o valor absoluto do 

ser humano, as disposições constitucionais e legais acerca do fornecimento de medicamentos 

e o caráter organizatório e acessório das relações públicas de medicamentos. Deve, portanto, o 
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Magistrado sopesar os seguintes aspectos na sua tomada de decisão: I) A gravidade no estado 

de saúde do indivíduo; II) O graus das limitações ou restrições ao gozo de uma existência 

digna, o que significa ir além da garantia apenas da sobrevida; III) A comprovação da eficácia 

do medicamento em questão; IV) A existência de alternativa equivalente ou não nas listas 

oficiais de medicamentos do SUS. 

Por todo o exposto, as objeções que se impõem ao acesso a medicamento devem 

ser superadas, reconhecendo-se a essencialidade do direito à vida e a dignidade da pessoa 

humana, de modo que se ignorando o conteúdo desses fundamentos – direito à vida e 

dignidade humana – anda-se para trás, coisifica-se o homem, o que há muito vem sendo 

repelido e combatido. 
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