
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE DIREITO 
 
 
 
 

 
 
  

GEORGIA CAVALCANTE VILLA REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 
FACE DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FORTALEZA  
2019 

 



GEORGIA CAVALCANTE VILLA REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE 
DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à       
Coordenação da Faculdade de Direito da      
Universidade Federal do Ceará, como requisito      
parcial à obtenção do título de Bacharel em        
Direito. Área de concentração: Direito     
Administrativo. Direito Constitucional.   
Orientadora: Profa. Dra. Theresa Rachel Couto      
Correia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORTALEZA  
2019 

1 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

V761r Villa Real, Georgia Cavalcante.
    Os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça em face dos princípios do Sistema Único de
Saúde / Georgia Cavalcante Villa Real. – 2019.
    69 f. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito,
Curso de Direito, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Profa. Dra. Theresa Rachel Couto Correia.

    1. Direito a Saúde. 2. Tema 106 do STJ. 3. Judicialização da Saúde. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 340



GEORGIA CAVALCANTE VILLA REAL 
 

 
 

 
OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE 

DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à       
Coordenação da Faculdade de Direito da      
Universidade Federal do Ceará, como requisito      
parcial à obtenção do título de Bacharel em        
Direito. Área de concentração: Direito     
Administrativo. Direito Constitucional.   
Orientadora: Profa. Dra. Theresa Rachel Couto      
Correia 

 
 
 

 
Aprovada em: ___/___/_____ 

 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 
 

_______________________________________ 
Profa. Dra. Theresa Rachel Couto Correia (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

 
 

_______________________________________ 
Sofia Laprovitera Rocha 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

_______________________________________ 
Profª Ms.. Vanessa de Lima Marques Santiago Sousa 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

2 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço, primeiramente, à minha família, em especial aos meus pais Jorge e            

Elieta, além da minha irmã Larissa, que sempre buscam me estimular e apoiar. 

Ao meu grande amigo e amor, Gabriel Camurça, cuja a felicidade me            

contagiou desde o primeiro instante, que me ensinou o companheirismo e a            

cumplicidade e que todos os dias me estimula a ser uma pessoa melhor que fui no                

dia anterior. Muito obrigada por ter me dado forças todas as vezes que quis desistir,               

por ter me apoiado em cada situação em que estive, por ser a voz a razão quando eu                  

não tinha mais um sentido funcionando e por ter tão pacientemente estado ao meu              

lado em cada momento desse trabalho e dos últimos anos. Nunca terei palavras             

suficientes para explicar o quão importante você é na minha vida. 

À querida orientadora e professora Theresa Rachel, pela sua dedicação,          

paciência, compreensão e apoio durante todo o processo dessa monografia. Suas           

aulas foram fundamentais para me estabelecer não só como estudante de direito,            

mas também como ser humana. 

Aos meus colegas da 11ª vara da fazenda pública, Meritíssimo Carlos Rogério            

Facundo, Dr. Adriano, Dra. Eliseuma, Dra. Angélica, Dra. Ana Orcina, Dra. Anne            

Cibele, Dra. Thamyres, e os meus colegas estagiários, Rômulo, Israel, Paula e            

Bruna, por terem sido minha família nesses dois anos, me ensinando muito além da              

prática do direito. 

Aos amigos que a Universidade Federal do Ceará me concedeu, em especial            

aos membros do clubinho Erik Henrique, Nájila e Rayanne, por todo o apoio e              

carinho despendido por vocês. Um agradecimento individual à Rayanne, cuja          

companhia, sagacidade e amizade iluminou minhas manhãs de terça, e ao Erik, por             

ter sido esse amigo-irmão nos últimos cinco anos. 

Aos meus amigos do ensino médio que levo no coração por onde eu for,              

Alexandre, Beatriz e Vinícius, cuja amizade supera qualquer tempo, diferença ou           

distância. 

À todos os funcionários da UFC, aos meninos da gráfica (Caio e Xuxu), ao Seu               

3 



Odir, ao pessoal do Núcleo de Práticas Jurídicas (Lidiane, Vanessa e Bandeira), por             

sempre serem tão gentis e cordiais, me ensinando o valor da simpatia e do trabalho. 

Às integrantes da banca, Sofia e Vanessa, por aceitarem tão gentilmente o            

convite de participar deste momento de suma importância para minha jornada           

acadêmica.  

Por fim, sou grata a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para toda             

minha formação acadêmica e pessoal. 

O meu mais sincero obrigada a todos. 

  

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação,        

amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado,        

vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a           

filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os          

homens. A vida é curta.” 

Marco Aurélio 

 

 

 

5 



RESUMO 

 
O presente trabalho analisa a problemática da atual situação da judicialização da saúde, dando              

ênfase no paralelo entre a existência de requisitos para a concessão de medicamentos não              

presentes nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde e os princípios da Universalidade e               

Integralidade. Para isso, é apresentado um estudo acerca do Direito à Saúde, direito             

fundamental apoiado principalmente no artigo 196 da Constituição Federal, seguido de uma            

breve análise histórica da judicialização da saúde nos tribunais superiores brasileiros após a             

Constituição de 88, utilizando-se casos com repercussão geral ou de grande relevância para o              

cenário da saúde pública da época. Com a determinada análise histórica, chega-se ao Recurso              

Especial nº 1.657.156-RJ (2017/0025629-7), que após seu julgamento ficou conhecido como           

Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente de requisitos para a              

concessão de medicamentos não incluídos em listas do SUS. Assim, é examinado os três              

requisitos (laudo médico, hipossuficiência e inscrição do fármaco na ANVISA) e o possível             

embate entre esses requisitos com alguns dos princípios basilares do SUS. No que se refere à                

metodologia, realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica, com a coleta de dados e             

informações presentes em livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso,           

dissertações de mestrado, teses de doutorado e sites oficiais como o do Ministério da Saúde,               

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde, Tema 106 do STJ, Judicialização da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the problem of health’s current judicialization situation, emphasizing the            

parallel between the existence of requirements for the granting of medicines not present in the               

Sistema Único de Saúde's official lists and the principles of Universality and Integrality.             

Therefore, a study on the Right to Health is presented, a fundamental right based mainly on                

article 196 of the Brazilian's Constitution, followed by a brief historical analysis of             

health's judicialization in the Brazilian higher courts after the 88's Constitution,          

using repercussions cases of great relevance to the public health scenario at the time. With             

this particular historical analysis, we reach Recurso Especial nº 1,657,156-RJ (2017 /            

0025629-7), which after its judgment became known as Superior Tribunal de Justiça's Theme             

6, which specifically addresses requirements for the granting of drugs not included in SUS's              

lists. Thus, the three requirements are examined (medical report, hyposufficiency and drug            

registration in ANVISA) and the possible clash between these requirements with some of the              

basic principles of SUS. Regarding the methodology, bibliographic research was executed           

with the collection of data and information presents in books, scientific articles, graduation             

papers, master's dissertations, doctoral theses and official websites such as the Ministério da             

Saúde, the Superior Tribunal de Justiça and the Supremo Tribunal Federal. 

 

Keywords: Right to Health, STJ’s Theme 106, Health’s judicialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Em 1946, a Constituição da Organização Mundial da Saúde reconheceu que “o gozo             

do mais alto padrão possível de saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser humano,                

sem distinção de raça, religião, crença política ou condição econômica ou social”, além de que               

saúde significaria “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste              

apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Com esta mentalidade, a Constituição             

Federal de 1988 elevou o direito à saúde a um patamar constitucional, elegendo-o um direito               

fundamental e social de extrema importância. 

 

Para alcançar esta missão constitucional, a própria Carta Magna estabeleceu as bases            

para a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, consolidado com promulgação da lei               

8.080/90, e definiu como alguns de seus princípios a Universalidade e Integralidade de             

atendimento, inclusive o farmacêutico.  

 

Contudo, uma das consequências da constitucionalização do direito à saúde foi o            

aumento do número de demandas judiciais que, apesar de possuir os mais diversos objetos,              

possuía um fim semelhante: garantir a saúde da população, tanto individual como            

coletivamente. Assim, esse contínuo aumento configura a chamada judicialização da saúde           

pública. Por tais razões, faz-se necessário analisar a maneira como ocorreu a intervenção             

judicial nos processos envolvendo direito à saúde a fim de observar quais os requisitos              

utilizados ao longo dos mais de trinta anos de Constituição e, principalmente, quais os              

requisitos mais aceitos atualmente pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de           

medicamentos pela via judicial. 

 

Atualmente, os Tribunais Superiores estão discutindo temas primordiais para a          

compreensão do direito à saúde como um todo. Este presente trabalho tem o intuito de               

discorrer acerca de um desses temas, o Tema 106 do STJ, além de analisar os critérios que                 
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foram estabelecidos pelo mesmo para os casos em que forem judicializados pedidos referentes             

à medicamentos não dispensados administrativamente. 

 

Esta análise, por sua vez, servirá de base para a um exame acerca da possibilidade               

desses requisitos de ferirem os princípios do Sistema Único de Saúde, em especial os da               

Universalidade e Integralidade, uma vez que criam uma espécie de “barreira” para a             

população ter seu direito à saúde garantido. 

 

Tendo em vista que o presente projeto tem como objetivo analisar uma situação             

jurídica real e concreta, buscando um melhor entendimento do quadro para, se possível,             

buscar formas de resolvê-lo de maneira mais proveitosa, é fundamental que haja uma             

metodologia de ampla pesquisa bibliográfica. Inicialmente, foi realizada a pesquisa em livros,            

artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de             

doutorado de diversos períodos, tanto físicos como digitais, buscando um entendimento amplo            

do assunto. Além disso foi realizada a colheita de informações em sites oficiais como o do                

Ministério da Saúde, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.             

Ademais, é fundamental destacar a pesquisa legislativa e jurisprudencial do assunto, visto que             

seria inviável cumprir o que foi proposto sem uma análise detida das legislações ao longo dos                

anos e da evolução do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. 

 

No primeiro capítulo, inicialmente será realizada uma explanação do conceito de           

saúde e do direito à saúde em si, tanto nacional quanto internacionalmente, e demonstrada              

quais as consequências da importância concedida aos direitos fundamentais. Em seguida, será            

demonstrado como a classificação internacional influenciou diversos núcleos nacionais que          

resultou em uma Constituição fortemente marcada pela relevância dada aos direitos humanos.            

No final do capítulo, será realizado um estudo acerca da Lei 8.080/90, conhecida como a Lei                

do SUS, e dos seus dispositivos tanto principiológicos como voltados à dispensação de             

medicamentos pela via administrativa. 

 

No segundo capítulo, buscando um aprofundamento no quesito de distribuição de           

medicamentos pelo Estado, será demonstrado como as políticas públicas são atualmente. Ou            

seja, quais os procedimentos administrativos para se ter acesso ao atendimento farmacêutico            
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do SUS. Contudo, ressalta-se no capítulo que nem sempre a distribuição administrativa desses             

medicamentos é suficiente para a demanda e, tendo em vista se tratar de um direito               

fundamental de aplicabilidade imediata, a população acaba por recorrer ao Poder Judiciário            

para garantir seus direitos. Assim, o segundo capítulo fará uma breve análise de alguns casos               

icônicos para a judicialização da saúde, tratando da Audiência Pública nº 4, da Suspensão da               

Tutela Antecipada nº 175 e dos recursos extraordinários nº 566.471 e nº 657.718. A              

apresentação dos casos e seus resultados, além da análise dos argumentos utilizados pelos             

ministros para o seu julgamento, são fundamentais para o entendimento da evolução da             

judicialização da saúde e como o Poder Judiciário vem lidando com a mesma nos mais de 30                 

anos da Constituição Cidadã. 

 

O terceiro e último capítulo, por sua vez, consistirá na análise pormenorizada do             

Recurso Especial no 1.657.156/RJ e de seus requisitos. Inicialmente, haverá uma rápida            

explanação dos trâmites legais percorridos pela determinada decisão, desde a concessão da            

tutela na primeira instância até a sua evolução para ser classificado como “Tema 106” do STJ.                

Em seguida, é realizada uma análise crítica dos requisitos estabelecidos pelo tema, dos             

auxílios e das carências de cada um deles para, posteriormente, realizar um estudo envolvendo              

o eventual cerceamento do direito fundamental à saúde em razão do estabelecimento de             

requisitos para sua concessão pela via judicial. 
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2 SAÚDE PÚBLICA E SUA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO BRASIL 

 

Definir o significado de saúde é extremamente difícil, uma vez que este conceito             

exprime muita complexidade e subjetivismo e é motivado por preceitos sociais, econômicos e             

culturais de cada época e sociedade. Assim sendo, para o início de seu estudo, é fundamental                1

esclarecer a origem do seu conceito na seara internacional, definida pela Organização            

Mundial da Saúde em 1946 e, no quesito nacional, reforçado pela 8ª Conferência Nacional de               

Saúde em 1986. Ambos os conceitos foram inspiração para a concepção de saúde que temos               

atualmente na Constituição Federal de 1988. 

 

2.1 O direito à saúde e a Constituição de 1988 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade se encontrava sensibilizada com todas            

as calamidades ocorridas no período, fato este que pressionou os mais diversos órgãos e              

entidades internacionais para que sejam realizadas ações que assegurassem que todos           

tivessem acesso aos direitos humanos mínimos. Por conseguinte, no aspecto de proteção à             

saúde, foi criada a Organização Mundial da Saúde, a agência internacional especializada que             

definiu em sua constituição que a saúde ia além da “ausência de doença ou de enfermidade”,                

consistindo em um “estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 

 

Indubitavelmente a constituinte responsável pela Constituição Cidadã se baseou nesta          

influência internacional, mas também levou em consideração todos os relatórios emitidos           

pelas Conferências Nacionais de Saúde . Em especial, chama-se a atenção para a 8ª             2

1  CORRÊA, Alexandra Barbosa de Godoy. A judicialização no acesso a medicamento. Revista Direito & 
Diversidade. v02, nº 03 p. 36-63. 2013. Disponível em: 
<http://www.facha.edu.br/pdf/revista-direito-3/revista_direito_n3_Artigo3.pdf>. Acesso em 04 out. 2019. 
2 As Conferências Nacionais de Saúde acontecem desde 1942, inicialmente regulamentadas pela Lei n.º 378/37, e 
possuiam o intuito de serem reuniões periódicas e sistemáticas em que profissionais, e posteriormente toda a 
comunidade, discutiram as diretrizes de formulação de políticas referentes à saúde nas gestões municipais, 
estaduais e nacionais. Após a promulgação da Constituição de 88 e da Lei nº 8.080/90, as CNS começaram a ser 
legisladas pela  Lei nº 8.142/90, que trata acerca da participação da sociedade no Sistema Único de Saúde. De 
acordo com a lei, a CNS deve ocorrer a cada quatro anos e representar diversos segmentos da sociedade para 
avaliar e discutir novas políticas de saúde, conforme art. 1º inc. II § 1º da própria lei. Além disso, o § 2º define 
“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de 
governo”. 
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Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, sendo a primeira Conferência aberta ao             

público e possuindo um tema que ficou intitulado “a saúde como dever do Estado e direito do                 

cidadão”, o que posteriormente se tornaria a base do art. 196 da Constituição Brasileira de               

1988.  

 

Após cinco dias de debates entre os mais variados pontos de vista (pacientes,             

médicos, aplicadores do direito, dentre outros) foi emitido o relatório utilizado pela            

Constituinte como base principal para a elaboração dos artigos voltados à proteção da saúde.              

De acordo com esse relatório, a saúde envolveria as condições de “alimentação, habitação,             

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a           

serviços de saúde, acesso e posse da terra” e ainda incluiu que seria “o resultado das formas                 

de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de              

vida”, comprovando se tratar de um assunto de grande complexidade.  3

 

Contudo, a natureza abrangente da conceituação da Conferência e o caráter idealista            

da definição da OMS foram motivo para diversas críticas: 

 
Identificar saúde como “um estado de completo bem estar físico, mental e            
social” é, pragmaticamente falando, irreal, uma vez que o conceito de bem            
estar é extremamente abstrato, inexistindo critérios definidos que possam a          
ele ser aplicados. Porém, importante ressaltar que a saúde,         
independentemente de qualquer definição que lhe possa ser atribuída, é          
produto de condições objetivas de existência, resultando das condições de          
vida do homem. Conceitos como saúde, doença e bem estar variam no            
espaço e no tempo, a cada cultura e a cada época.  4

 

A OMS, por sua vez, não contribuiu somente conceituando a saúde           

internacionalmente, mas também reconhecendo que “o gozo do mais alto padrão possível de             

saúde é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião,               

crença política ou condição econômica ou social”. Deste modo, a saúde foi estabelecida             

3 RELATÓRIO FINAL DA 8a CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, p. 04. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf>. Acesso em 10 
nov. 2019. 
4 CORRÊA, Alexandra Barbosa de Godoy. A judicialização no acesso a medicamento. Revista Direito & 
Diversidade. v02, nº 03 p. 36-63. 2013. Disponível em: 
<http://www.facha.edu.br/pdf/revista-direito-3/revista_direito_n3_Artigo3.pdf>. Acesso em 04 out. 2019. 
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internacionalmente como um direito fundamental, natural, inalienável, inviolável e         

imprescritível que pertenceria a todos os homens, indistintamente .  5

 

Dessa forma, o direito à saúde se caracteriza, inicialmente, por ser um direito             

fundamental e, quando se trata de Direitos Fundamentais, a doutrina brasileira costuma            

dividir-los em gerações ou dimensões. 

 

A primeira geração surgiu por volta do século XVII com a intenção de servir como               

um freio aos abusos estatais, era representada pelos direitos civis e políticos de um indivíduo               

(direito à vida, à liberdade, à prosperidade e à igualdade perante a lei).  

 

Por sua vez, a segunda geração surgiu por volta do século XIX, quando as liberdades               

formais se demonstraram insuficientes para proteger a população, tendo em vista as precárias             

condições em que se encontravam e que a impediam de exercer seus direitos plenamente.              

Tendo em vista essa situação, esses direitos vieram, conforme Maia, com a função de              

proporcionar o desenvolvimento do ser humano para uma existência com o mínimo de             

dignidade , sendo esses direitos representados pelos direitos econômicos, sociais e culturais.           6 7

Portanto, a segunda geração, ao contrário da primeira, exigia uma postura por parte do Estado               

tanto intervencionista como protecionista: 

 
Os direitos sociais possuem dupla dimensão de eficácia: prestacional e          
defensiva. Esta alude ao fato de que tanto a sociedade como o Estado             
abstenham-se de adotar medidas que possam lesionar ou ameaçar bens          
protegidos juridicamente e com eles possuam relação. Já aquela, de natureza           
positiva, refere-se às atribuições de deveres comissivos, de forma a          
promover e garantir a sustentabilidade da saúde. Assim, a eficácia defensiva           
implica numa abstenção a ser feita pelo Poder Público e indivíduos no            
tocante à vulnerabilidade da saúde, ao passo que a eficácia prestacional           
refere-se a ações positivas de promoção material para o exercício do direito à             
saúde.  8

5 PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde: Regime jurídico, políticas públicas e controle 
judicial.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pg. 27 
6 MAIA, Isabelly Cysne Augusto. Emenda Qualicorp: a saúde entre o direito e a política e o acesso a                   
medicamentos como direito humano fundamental. 2016. Monografia (graduação) – Universidade Federal do            
Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2016. Disponível em:           
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/25318>. Acessado em: 25 out. 2019. 
7 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional.  2018 p. 48 
8 COSTA, Fabricio Veiga; MOTTA, Ivan Dias da; ARAÚJO, Dalvaney Aparecida de. Judicialização da saúde: a 
dignidade da pessoa humana e a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso dos medicamentos de alto custo. 
Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017, p. 844-874 
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Contudo, é essencial ressaltar que a adoção da teoria de separação em gerações é              

apenas uma medida pedagógica e, conforme leciona Herrera Flores em sua obra “A             

(re)invenção dos direitos humanos”, “pressupõe uma visão exageradamente unilateral e          

evolutiva da história do conceito”. Além disso, o autor aponta que essa separação, apesar de               

facilitar o entendimento da evolução histórica da percepção dos direitos fundamentais do            

homem, pode induzir a pensar que com cada nova geração, a anterior se torna obsoleta, não                

sendo mais merecedora de defesa e lutas. Inclusive, a separação em gerações é um estudo que                

vai de frente às características basilares dos direitos fundamentais.  9

 

Os direitos humanos são, por natureza, universais, sendo normas amplas          

destinadas a não só um grupo específico, mas uma universalidade humana, independente de             

sua origem. Além disso, são indivisíveis, sendo necessária a compreensão da integralidade            

desses direitos e da interdependência entre eles, não se admitindo fracionamentos. Assim,            

Theresa Rachel utiliza essas atribuições para definir os direitos humanos para além da teoria              

das gerações: 

 
Pode-se, então, a partir dessas premissas, definir os direitos humanos como           
prerrogativas que tem todo indivíduo frente aos órgãos do Poder para           
preservar sua dignidade como ser humano e cuja função é excluir a            
interferência indevida do Estado em áreas específicas da vida individual e           
assegurar a prestação de determinados serviços por parte do Estado para           
satisfazer as necessidades básicas que reflitam as exigências fundamentais         
de cada ser humano.   10

 

Desta maneira, apesar da saúde ser caracterizada como um direito humano de            

segunda geração, deve se ter em mente que esta classificação não o faz menor ou maior que                 

qualquer outro direito fundamental, consistindo apenas em uma forma de observar o prisma             

dos direitos humanos. Contudo, é interessante ressaltar a semelhança entre os direitos            

fundamentais à vida e à saúde. Apesar de serem facilmente confundidos, Sarlet demonstra             

claramente a diferença entre os dois ao apontar que o direito à vida consiste em uma liberdade                 

perante o Estado, que exige que o Estado se abstenha de realizar determinadas ações que               

ameacem esse direito (execuções sumárias, por exemplo), enquanto o direito à saúde é uma              

9 FLORES, Joaquín Herrera. A reinvenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
10 CORREIA, Theresa Rachel Couto. Considerações iniciais sobre o conceito de direitos humanos. 2005. Pensar, 
Fortaleza, v. 10, n. 10, p. 98-105, fev. 2005 
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liberdade por intermédio do Estado, que exige uma prestação concreta vinda por parte do              

poder público para a sua materialização. Contudo, ressalta-se, novamente, o caráter           11

universal e integral dos direitos humanos, em que um direito depende do outro. 

 

Apesar do direito à saúde já ser, desde 1946, reconhecido internacionalmente como            

um direito fundamental, no Brasil essa situação era diferente. Embora o direito à saúde esteja               

presente em diversas constituições brasileiras, sua presença nestas era meramente para           

apontar qual ente iria ser o competente por seu estabelecimento. Apenas a Constituição de              12

1988 trouxe inovação nesta seara, reconhecendo em seu texto a relevância merecida do tema e               

concedendo uma posição de destaque para os direitos fundamentais como um todo.  

 

Após o período da Ditadura Militar, marcado pelo forte autoritarismo e pela restrição             

e supressão de direitos e liberdades fundamentais, essas garantias foram elevadas a um             

patamar de extrema importância para a sociedade brasileira . A constituinte responsável pela            13

Constituição de 1988 possuía a clara intenção de dar uma ênfase para os direitos humanos,               

cercando esta carta política de inovações necessárias que garantiam o almejado destaque que             

buscavam. 

 

Logo no inciso terceiro de seu primeiro artigo, a Constituição Cidadã aponta a             

dignidade da pessoa humana, base dos direitos humanos fundamentais, como um dos            

princípios fundamentais da República. Sarlet, em sua obra “A eficácia dos direitos            

fundamentais”, esclarece acerca das mudanças trazidas pela nova Constituição ao lidar com            

estes direitos: 

 
Dentre as inovações, assume destaque a situação topográfica dos direitos          
fundamentais, positivados no início da Constituição, logo após o preâmbulo          
e os princípios fundamentais, o que, além de traduzir maior rigor lógico, na             
medida em que os direitos fundamentais constituem parâmetro        
hermenêutico e valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica,           
também vai ao encontro da melhor tradição do constitucionalismo na esfera           
dos direitos fundamentais. (...). A acolhida dos direitos fundamentais sociais          
em capítulo próprio no catálogo dos direitos fundamentais ressalta, por sua           
vez, de forma incontestável sua condição de autênticos direitos         

11 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 2018 p. 47. 
12 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. São Paulo: Saraiva, 2013 p.121-131 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional.  2018p. 64-65.  
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fundamentais, já que nas Cartas anteriores os direitos sociais se encontram           
positivados no capítulo da ordem econômica e social, sendo-lhes, ao menos           
em princípio e ressalvadas algumas exceções, reconhecido caráter        
meramente programático.  14

 

Assim, a Constituição de 88 eleva os direitos fundamentais, a saúde inclusive, como             

um dos patamares da interpretação de seu conteúdo. Este fato é bem evidenciada no início de                

seu texto tanto pelo art. 1º inciso III, com a dignidade humana sendo colocada como               

fundamento da República, quanto pelo art. 3º inciso IV, que coloca a busca pelo bem de                

todos como objetivo do País.  

 

Logo em seguida, a Constituição continua concedendo, ao longo dos seus artigos,            

aos direitos fundamentais e, consequentemente, ao direito à saúde, uma posição privilegiada.            

No § 1º do art. 5º, há a determinação da aplicabilidade imediata às normas que abrigam                

direitos humanos fundamentais, vinculando de modo imediato os Poderes Públicos para sua            

prestação. Isto na prática significa que, independentemente de regulamentação própria, o           

Estado deve aplicar a lei concedendo a maior eficácia possível para as normas de direito               

fundamental. 

 

A importância dada ao Direito à Saúde na Constituição de 88 vai além dos primeiros               

artigos, merecendo uma seção inteira dedicada a sua normatização. Essa seção inicia-se pelo             

art. 196, prescrevendo a saúde como um direito de todos e dever do Estado, e indicando o                 

Poder Público como o responsável para assegurá-la através de políticas sociais e econômicas             

que, por sua vez, devem estar visando tanto a redução do risco de doenças e de outros agravos                  

como também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e                

recuperação da saúde em si. 

 

Ou seja, o art. 196 aponta que todos são titulares ao direito à saúde, sem especificar                

nenhuma classificação (cidadão, brasileiro, trabalhador, por exemplo), deixando no sentido          

mais universal possível, e que o Estado será o responsável pela sua garantia. Não só               

responsabilizando o Estado, o artigo determina a forma que esta garantia será alcançado             

(mediante políticas sociais e econômicas), a finalidade desses meios (redução do risco de             

doença e de outros agravos), demonstrando claramente seus princípios orientadores          

14  Ibidem. P. 67 
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fundamentais (acesso universal e igualitário às ações e serviços) além de abranger as três              

vertentes da saúde (promoção, proteção e recuperação). 

 

Luís Roberto Barroso, em sua obra “O Direito Constitucional e a efetividade de             

suas normas” , ao se tratar das discussões a respeito do art. 196 da Constituição, faz menção                15

ao julgado do Recurso Extraordinário - AgR 271286/RS pela Segunda Turma do STF que              

estabeleceu que: 

 
“(...)O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que            
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional         
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera             
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira,          
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob           
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento           
inconstitucional. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da           
Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que            
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado         
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional        
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas          
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o         
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de          
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do          
Estado.”  16

 

O artigo em seguida ressalta a relevância das ações e serviços à saúde. Além de ser                

direito fundamental com aplicabilidade imediata, conforme exposto, o art. 197 enfatiza a            

importância das prestações de saúde, implicando o ônus de regulamentar, fiscalizar e            

controlar todas estas ações ao Poder Público. Porém, no seu final faz a ressalva de que a                 

execução destas ações não precisam ser, necessariamente, através do Estado, sendo possível            

seu fornecimento através de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

 

O art. 198 da Constituição, por sua vez, aponta que o sistema público de saúde               

deveria possuir três características principais: seria descentralizado (inciso I) incumbindo aos           

três entes federativos a realização de suas ações; com atendimento integral, mas com             

15 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 
constituição brasileira. 9. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2069. 410 p. 
16 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AgR 271286/RS Relator: Ministro 
Celso de Mello. DJ: 02/02/2011. JusBrasil, 2019. Disponivel em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/779142/agregno-recurso-extraordinario-re-agr-271286-rs>. Acesso 
em: 04 de out. 2019. 
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prioridade às atividades preventivas (inciso II) e teria a participação da comunidade (inciso             

III). 

 

Assim, de acordo com o inciso I do art. 198, todos os entes federativos teriam               

competência no âmbito do direito à saúde, reiterando a competência material e comum da              

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios previamente determinados, de            

acordo com o art. 23 inciso II . Além disso, logo em seu art. 30 inciso VII , a Constituição                  17 18

estabelece ser de competência dos Municípios as prestações de serviços de saúde à população              

com a cooperação técnica e financeiras dos outros entes envolvidos. Deste modo, apesar de              

haver uma inclinação constitucional ao Município, a competência para sua garantia é de todos              

os três entes federativos, de forma solidária, conforme demonstrado pelo julgado do Ministro             

Relator Marco Aurélio em 2000: 
 

Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde,           
especialmente quando envolvida criança e adolescente. O SUS torna a          
responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e           
os Municípios.   19

 

Logo em seguida, o art. 199 proporciona a possibilidade de participação da            

sociedade nas ações voltadas à saúde. A sociedade, neste caso, é a iniciativa privada ou               

entidades filantrópicas que, conforme o mencionado artigo, podem contribuir em caráter           

complementar com o fornecimento de serviços voltados à saúde. Contudo, cabe sempre            

ressaltar que esta contribuição deve sempre respeitar as diretrizes propostas pelo Sistema            

Único de Saúde. 

 

O último artigo desta sessão é o art. 200 que, em seus incisos, declara as               

competências e atribuições do Sistema Único de Saúde, sistema este que somente viria a ser               

regulado dois anos depois da promulgação da Constituição. Destes incisos, podemos extrair as             

funções constitucionais do que viria a ser o SUS: fiscalização e controle de produtos              

relevantes para a saúde (inciso I), realização de ações de políticas sanitárias e epidemiológicas              

17 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (EC nº 53/2006 e 
EC nº  85/2015)(...) 
 II–cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
18 Art. 30. Compete aos Municípios: (...)  
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 
19 RE 195.192, rel. min. Marco Aurélio, j. 22-2-2000, 2a T, DJ de 31-3-2000 
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(inciso II), administração dos recursos humanos na área da saúde (inciso III), elaboração de              

ações de saneamento básico (inciso IV), promoção do aperfeiçoamento e desenvolvimento           

tecnológico e científico (inciso V), controle e fiscalização dos procedimentos voltados para            

alimentação e substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos (incisos VI e VII), e              

participação da proteção ao meio  ambiente (inciso VIII).  

 

Como é possível reparar, todas as atribuições do referido sistema visam a            

concretização da saúde conforme sua conceituação, buscando envolver todos os fatores           

apontados pelos conceitos apresentados previamente. 

 

2.2 O Sistema Único de Saúde 

 

Após dois anos da promulgação da Constituição Cidadã, que consagrou a saúde            

como um direito fundamental e universal de responsabilidade do Estado, ocorreu a edição da              

Lei 8.080/90. A Lei Orgânica da Saúde ou Lei do SUS, como ficou conhecida, estruturou o                

Sistema Único de Saúde e apresentou suas atribuições, regulamentando as ações de saúde             

pública no Brasil. Além disso, conforme seu art. 1º, possuía como finalidade regular             

nacionalmente “as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em            

caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou             

privado”. 

 

A LOS é composta por 55 artigos que regulamentam princípios, diretrizes,           

competências, organização, direção, gestão e funcionamento do referido órgão. Em sua           

redação, busca reafirma a ideia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o                    

qual deve assegurar o acesso a esse direito por meio de políticas públicas voltadas para um                

acesso universal e igualitário do direito à saúde.  

 

Ao longo do seu texto, em especial em seu art. 7º , a lei estabelece todos os serviços                  

vinculados ao SUS devem seguir as diretrizes estabelecidas no art. 198 da Constituição             

Federal além dos diversos princípios elencados em seus incisos: universalidade (I),           

integralidade de assistência (II), preservação da autonomia (III), igualdade (IV), direito à            

20 



informação (V e VI), utilização da epidemiologia (VII), participação da comunidade (VIII) e             

descentralização (IX) .  20

 

Assim, além dos princípios estabelecidos constitucionalmente, o SUS ainda deve          

respeitar os princípios presentes de forma dispersa em sua própria lei, ressaltando que que              

aqueles estabelecidos pela LOS devem concretizar os estabelecidos constitucionalmente.         

Dessa maneira, materializam o caráter indissociável dos princípios, conforme o entendimento           

de Marlon Alberto Weichert (2004, p. 157, apud MAIA, 2016, p.40): 

 
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.  21

 

 

Portanto, é possível observar que o SUS é regido por diversos princípios mas, para              

fins deste presente trabalho, serão esmiuçados apenas em dois: o da universalidade e o da               

integralidade. 

 

20 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: 
21 MAIA, Isabelly Cysne Augusto. Emenda Qualicorp: a saúde entre o direito e a política e o acesso a                   
medicamentos como direito humano fundamental. 2016. Monografia (graduação) – Universidade Federal do            
Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2016. Disponível em:           
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/25318>. Acessado em: 25 out. 2019. 
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O princípio da universalidade encontra-se presente no art. 7º inciso I da Lei 8.080/90             

e é representado constitucionalmente, de uma forma mais genérica, pelo art. 6º, sendo mais               22

detalhado nos artigos 196, quando determina que “saúde é um direito de todos”, e 194, que                

inclui a saúde no conceito de seguridade social e aponta a “universalidade de cobertura de               

atendimento” como um de seus princípios. Sua instituição foi fundamental para consolidar o             

novo modelo de saúde pública brasileira, uma vez que, até então, a saúde era um direito                

apenas dos trabalhadores e de seus dependentes.  23

 

Inicialmente, cabe salientar que princípio da universalidade, ou do acesso universal,           

possui duas vertentes: universalidade cobertura e universalidade de atendimento. Para Wagner           

Balera (2003, p. 19-20 apud Fluminhan p. 97), a universalidade da “cobertura” referiria-se às              

situações da vida que serão protegidas, ou seja, todas e quaisquer situações que poderiam              

gerar necessidade social. Já a universalidade do “atendimento” diria respeito aos titulares do             

direito à proteção social que, no Brasil, são todas as pessoas indistintamente.  24

 

A dimensão do princípio da universalidade que trata da cobertura é possível ser             

observada, na prática, quando o titular do direito possui a legitimidade para pleitear os mais               

diversos tipos de tratamentos. Pela própria lei do SUS, é possível pleitear junto ao sistema o                

fornecimento de tratamento domiciliar, múltiplos exames, medicamentos, visando envolver os          

três pilares da saúde: prevenção, preservação e promoção. 

 

Já a dimensão da universalidade de atendimento é vista constantemente em todos os             

conceitos de saúde abordados até agora. Em todos eles, a concepção da saúde ser um direito                

de qualquer ser humano é uma constante, tanto nacional como internacionalmente. No caso do              

Brasil, essa dimensão é ainda mais peculiar, tendo em vista que antes da criação do SUS a                 

população era amparada pelas IAPs que, por sua vez, só atendia os trabalhadores formais              

contribuintes da Previdência e seus dependentes. Assim, quaisquer pessoas que não fossem            

22 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; 
23 FLUMINHAN, Vinícius Pacheco. A judicialização do direito à saúde no SUS: limites e possibilidades. 2014. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito. Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo, 2014. p. 99 
24 Ibidem. P. 99 
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incluídas nessas duas categorias tinha seu direito à saúde precarizado e dependeria da             

benevolência de entidades filantrópicas. Assim, quando a Constituição, em seu art. 196 torna             

a saúde um “direito de todos”, há uma reviravolta positiva para toda a população. 
 

O princípio da integralidade também é constitucional, encontrando-se expresso pelo          

art. 198, inciso II, onde determina que o atendimento integral é uma das diretrizes do SUS, e                 

reiterado no art. 7º da Lei 8.080/90, que prevê que a integralidade de assistência seria               

entendida como um “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”, além de que um dos princípios do SUS. Assim, a integralidade              

pode ser considerada sendo, ao mesmo tempo, um princípio e uma diretriz do SUS.  

 

Apesar de possuir um conceito no art. 7º da lei do SUS, a doutrina ainda considera                

sua definição vaga quando se trata do dever do Estado em oferecer essas ações e serviços                

tanto preventivos como curativos . Essa imprecisão contribuiu grandemente para a elevação           25

da judicialização da saúde no Brasil, uma vez que o art. 6º da referida lei incluiu um enorme                  

rol de ações no campo de atuação do SUS: a execução de ações voltadas à vigilância sanitária                 

e epidemiológica, à saúde do trabalhador e à assistência terapêutica integral, inclusive            

farmacêutica (inciso I); a participação na formulação da política e na execução de ações de               

saneamento básico (inciso II); a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde               

(inciso III); a vigilância nutricional e a orientação alimentar (inciso IV); a colaboração na              

proteção do meio ambiente (inciso V); a formulação da política de medicamentos,            

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na              

sua produção (inciso VI); o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de               

interesse para a saúde (inciso VII); a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas                

para consumo humano (inciso VIII); a participação no controle e na fiscalização da produção,              

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos            

(inciso IX); o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e             

tecnológico (inciso X); a formulação e execução da política de sangue e seus derivados              

(inciso XI). 

25 PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde: Regime jurídico, políticas públicas e controle 
judicial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 127-129 
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Um dos desdobramentos do princípio da integralidade é a inclusão dos serviços            

preventivos e curativos, de caráter individual e coletivo, no próprio art. 7º inciso II da LOS.                

Este artigo, por sua vez, se conecta com o seu antecessor que engloba a assistência               

farmacêutica de forma integral em uma das funções próprias do SUS, função posteriormente             

pormenorizada no art. 19-M do mesmo regulamento. O art. 19-M da LOS determina que a               

assistência farmacêutica consiste na “dispensação de medicamentos e produtos de interesse           

para a saúde” mas a restringe a condição que a “prescrição esteja em conformidade com as                

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

tratado”. 

 

Assim, sendo o direito à saúde um direito constitucional e fundamental, tendo por             

princípios o atendimento universal da população e a integralidade de assistência, e sendo             

legislado constando a assistência farmacêutica como uma das responsabilidades do SUS, a sua             

judicialização foi se expandindo. Após a judicialização da saúde se tornar uma hipótese             

viável, a população voltou-se para o poder judiciário visando conferir a efetividade deste             

direito e requerendo o fornecimento dos mais variados tipos de tratamentos, medicações e             

exames. 
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3 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a Lei nº 8.080/90 foi criada com a             

intenção de regular o sistema de saúde pública brasileira determinada pela Constituição. Esta             

lei, por sua vez, regulamenta que uma das obrigações do SUS é a assistência terapêutica               

integral, pormenorizada pelos arts. 19-M à 19-U.  

 

3.1 Dispensa de medicamentos pelo poder público 

 

O art. 19-M trata acerca das condições para esta assistência farmacêutica,           

condicionando a dispensação de medicamentos a uma prescrição “em conformidade com as            

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

tratado” ou, caso não haja um protocolo específico, de acordo com art. 19-P: 
 

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

 

Assim, quando qualquer pessoa necessita utilizar o Sistema Único de Saúde no seu             

âmbito de assistência integral farmacêutica, ou seja, buscando a dispensação de           

medicamentos, ela pode ser amparada de duas formas: pela via administrativa, conforme            

regulado pela lei; ou, quando esta for ineficaz, pela via judicial. 

 

Quando se decide buscar a via administrativa, é necessário observar o critério            

utilizado para esse fornecimento que, por mais que seja, aparentemente, bem menos            

burocrático e moroso que a via judicial, ainda requer alguns procedimentos mais formais.             

Conforme apresentado, esse critério consiste em seguir os Protocolos Clínicos para cada            
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doença ou agravo ou, caso não haja um Protocolo Clínico específico para tal, o critério               

utilizado será a adequação com a lista de medicamentos elaborada pelo gestor federal do SUS               

e, de maneira suplementar, as relações de medicamentos do Estados e dos Municípios. 

 

O conceito de Protocolo Clínico é fundamental para o entendimento desta           

determinada via. No site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS             

(CONITEC), comissão criada com o fito de auxiliar o Ministério da Saúde na inclusão ou               

exclusão de tecnologias do SUS (art. 19-P), há a seguinte descrição dos Protocolos Clínicos: 
 

As publicações contém protocolos que trazem informações detalhadas sobre         
como se proceder quanto ao diagnóstico, tratamento, controle e         
acompanhamento dos pacientes. São bases técnico-científicas consolidadas       
e internacionalmente adotadas. Trazem informações que vão da        
caracterização da doença e os critérios de inclusão ou exclusão de pacientes            
no respectivo protocolo, passando pelo tratamento indicado (inclusive os         
medicamentos a serem prescritos e suas formas de administração e tempo de            
uso) até os benefícios esperados e o acompanhamento dos doentes.  26

 

Ou seja, os protocolos clínicos são documentos que estabelecem os critérios           

utilizados para o diagnóstico das doenças ou agravos; o tratamento preconizado, com os             

medicamentos e demais produtos apropriados; as posologias recomendadas; os mecanismos          

de controle clínico; e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, a serem             

seguidos pelos gestores do SUS (art. 19-N inciso II). Além disso, devem prever inclusive o               

tratamento em todas as fases evolutivas da doença, bem como abranger situações como a              

perda de eficácia da medicação ou intolerância à mesma (art. 19-O).  

 

Assim, visando regularizar os medicamentos disponibilizados pelo Poder Público,         

houve instituição da Política Nacional de Medicamentos através da Portaria nº 3.916/GM.            

Esta Portaria, aprovada em outubro 1998, é fundamental para o entendimento da política de              

dispensação de medicamentos pelo poder público, uma vez que foi a mesma que criou a               

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como adequou os diferentes           

programas e projetos, já em curso, às diretrizes e prioridades estabelecidas pelas novas             

legislações.  

26 BRASIL. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC. 
(Org.). Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Disponível em: 
<http://conitec.gov.br/protocolo-clinico>. Acesso em: 25 de out. 2019. 
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Possuindo como propósito principal “garantir a necessária segurança, eficácia e          

qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles              

considerados essenciais” , a Portaria nº 3.916/GM estabelece as diretrizes para assegurar o            27

acesso da população a medicamentos seguros, eficazes, de qualidade e ao menor custo             

possível. Estas diretrizes consistem na adoção de relação de medicamentos essenciais, na            

regulamentação sanitária de medicamentos, na reorientação da assistência farmacêutica, na          

promoção do uso racional de medicamentos, no desenvolvimento científico e tecnológico, na            

promoção da produção de medicamentos, na garantia da segurança, eficácia e qualidade dos             

medicamentos e no desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.  28

 

Em sua diretriz “adoção de relação de medicamentos essenciais” a Portaria enfatiza a             

lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, descrevendo o que seriam             

estes medicamentos essenciais disponibilizados: 

 
Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos        
considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas          
de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente         
disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas          
farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência         
que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para            
o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de           
listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que          
deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a            
situação epidemiológica respectiva.  29

 

Cabe mencionar que, antigamente, a Lista da RENAME era dividida em três            

componentes: o básico, o especial ou especializado, e o estratégico, em que cada ente estatal               

seria responsável por uma das linhas de atendimento. Contudo, desde 2018 a lista é              

organizada em razão da linha de atenção que trata, podendo ser tanto da atenção básica quanto                

da atenção especializada ambulatorial, hospitalar e oncológica. Essa mudança é justificada           

pelo próprio Ministério da Saúde, apontando que a forma de organização antiga seguia apenas              

27 BRASIL. Portaria nº nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998. Política Nacional de Medicamentos. Brasília, 
1998. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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parâmetros objetivos do Ministério enquanto a atual forma facilita tanto para os profissionais             

que utilizam a lista, entre médicos e operadores do direito, quanto pacientes.  30

 

Outro documento fundamental para a atual situação da distribuição de medicamentos           

é o Decreto nº 7.508 de 2011, que estabeleceu alguns pontos que a Lei 8.080/90 deixou de                 

tratar. Em especial, os art. 25 a 29 tratam da RENAME, buscando definir a lista como a                 

seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de            

agravos no âmbito do SUS. Além disso, o próprio decreto, ao mencionar o acesso universal e                

igualitário à assistência farmacêutica, conforme os princípios da legislação, impõe critérios a            

esse atendimento: 

 
Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica          
pressupõe, cumulativamente: 
I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 
II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício             
regular de suas funções no SUS; 
III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos             
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica         
complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e 
IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 
§ 1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência             
farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. 
§ 2º O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de           
acesso a medicamentos de caráter especializado. (...) 
Art. 29. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital           
ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com         
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

 

Assim, para se ter acesso à assistência farmacêutica, a pessoa deve, cumulativamente,            

ser usuário do SUS, ter o medicamento sido prescrito por médico vinculado a este e a                

prescrição estar em conformidade ou com o RENAME, ou com os PCDTs, ou com alguma               

relação complementar, além de somente abranger medicações devidamente registrados pela          

ANVISA. Ora, apesar da imposição de requisitos, tem-se que mencionar que estes são de uma               

baixa complexidade e de compreensível determinação, uma vez que a via administrativa deve             

possuir alguma forma de organização para esta dispensação ser eficaz, possuindo inclusive            

situações que possibilitam sua flexibilização. 

30 PENIDO, Alexandre. Lista de medicamentos do SUS cresce 25%, com reinclusão de oncológicos e 
hospitalares. 2017. Disponível em: 
<http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/41664-lista-de-medicamentos-do-sus-cresce-25-com-reinclusao-de-o
ncologicos-e-hospitalares>. Acesso em: 27 out. 2017. 
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Ainda de acordo com a Portaria nº 3.916/GM, uma das prioridades da Política             

Nacional de Medicamentos é garantir a efetividade e legitimidade da RENAME através de             

atualizações de responsabilidade da Conitec. Essas atualizações consistem em um processo           

reativo, em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas              

físicas; e um ativo, conduzido pela Subcomissão Técnica de Atualização da Rename e do              

Formulário Terapêutico Nacional . 31

 

Conforme demonstrado pelo Decreto nº 7.646/11, a incorporação, a exclusão e a            

alteração das tecnologias presentes no SUS são precedidas por um processo administrativo de             

diversas fases envolvendo os dois entes da composição da CONITEC, a Plenária e a              

Secretaria Executiva.  

 

O processo administrativo para a incorporação de um medicamento, por exemplo, se            

inicia com a Secretaria Executiva que, após receber a demanda, analisa o caso e, caso ache                

necessário, solicita estudos e pesquisas complementares. Em seguida, o pedido se encaminha            

para a Plenária, que analisa o relatório proposto pela Secretaria, faz recomendações e finda ao               

elaborar o parecer conclusivo. Este parecer é submetido à Secretaria Executiva para realizar a              

consulta pública, em que a população pode se manifestar acerca do caso no prazo de 20 dias                 

(ou 10 caso haja emergência), voltado para a Plenária para analisar e retificar/ratificar as              

recomendações populares. Ao final, há a possibilidade de audiência pública mas, quando não             

há esta necessidade, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do            

Ministério da Saúde avalia o relatório e publica no Diário Oficial da União.  32

 

Este processo administrativo possui um prazo de 180 dias para análise do pedido de              

inclusão de uma tecnologia (medicamento), podendo ser prorrogado por mais 90 dias e com o               

prazo de 180 dias para efetiva oferta no SUS. Todos estes prazos somados totalizam um               

pouco mais de um ano, tempo este que pode facilmente ultrapassar as condições da população               

31 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 
2018, 2018. 218 p. Disponível em 
<http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename>. Acesso em: 25 out. 2019. 
32 BRASIL. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC. A 
comissão. Disponível em: <http://conitec.gov.br/entenda-a-conitec-2>. Acesso em: 25 de out. 2019. 
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de esperar pelo determinado amparo estatal, uma vez que frequentemente necessita de um             

medicamento em um caráter emergencial. Consequentemente, parte da população vai se           

encontrar desamparada quando necessitar de um medicamento. 

 

Deste modo, há diversos casos que a população pode buscar a intervenção do             

judiciário para ter o seu direito à saúde garantido, tendo essa via crescido exponencialmente              

nos últimos trinta anos da Constituição Federal. Desta maneira, através de demandas            

majoritariamente individuais requerendo tutela antecipada , o Poder Judiciário tenta         33

solucionar os problemas que a rede pública de saúde não conseguiu.  

 

3.2 Acionamento dos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamentos não           

fornecidos administrativamente 

 

Assim como o direito à saúde, o acesso ao judiciário também é considerado um              

direito humano, inclusive previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal .            34

Deste modo, sempre que há lesão ou ameaça a algum direito, a população pode recorrer ao                

Poder Judiciário para ter esse seu direito preservado e garantido. 

 

Uma das ameaças ao direito constitucional à saúde decorre de uma falha sistemática             

dos Poderes Executivo e Legislativo. O Poder Executivo, sob a alegativa das limitações             

decorrentes da escassez de recursos em face da infinidade das demandas sociais, falha em              

concretizar todos os direitos fundamentais expressos na Constituição, enquanto o Poder           

Legislativo fica em mora, tendo em vista que os inúmeros direitos sociais necessitam de leis               

regulamentadoras para que possam ser efetivos. Assim, a população se volta para o Poder              

Judiciário, considerado o último garantidor das promessas constitucionais.  35

33 BRASIL. Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL:: PERFIL 
DAS DEMANDAS, CAUSAS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO. 2019. Disponível em: 
<https://static.poder360.com.br/2019/03/relatorio-judicializacao-saude-Insper-CNJ.pdf>. Acesso em: 25 out. 
2019. 
34 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:(EC nº 45/2004) 
XXXV–a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
35PEDRON, Flávio Quinaud; DUARTE NETO, João Carneiro. Transformações do entendimento do STF sobre o 
direito à saúde. Revista de Informação Legislativa: RIL, v. 55, n. 218, p. 99-112, abr./jun. 2018. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/218/ril_v55_n218_p99>. Acesso em: 30 de set. 2019. 
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Contudo, conforme observado por PEDRON e DUARTE NETO, por ser a “última            

esperança” da população de ter seu direito garantido o Poder Judiciário se transformou em um               

“superpoder” que acabou esvaziando os outros. Enquanto o Poder Executivo tem suas regras             36

administrativas e o Poder Legislativo tem todo um processo para se chegar em uma lei               

definitiva, o Poder Judiciário se torna uma via mais célere e, quiçá, mais simples, para ter seu                 

direito à saúde imediatamente atendido. 

 

Sobre o início da judicialização da saúde, percebe-se que não há julgados            

significativos que visassem reconhecer, declarar ou garantir a saúde em qualquer aspecto            

antes da Constituição de 88. Sobre o período logo após a constitucionalização do direito à               

saúde, PEDRON e NETO explicam: 

 
Mesmo depois da promulgação da CRFB, o vácuo jurisdicional ainda          
permanece por longos dez anos. Tal constatação reforça a existência e           
importância do caráter da historicidade dos direitos fundamentais, pois         
não basta enumerar direitos fundamentais sem o correspondente processo         
empírico de formação, reconhecimento e garantia social. A própria         
comunidade jurídica deixa transparecer que necessitou de alguns anos         
para digerir tamanha carga – quantitativa e qualitativa – de direitos           
fundamentais. Alguns doutrinadores comparam essa primeira fase com        
uma “ressaca”, devido ao comportamento letárgico após o texto         
constitucional “embriagar” a sociedade com “exageradas doses” de        
direitos fundamentais. Alegava-se que o simples texto constitucional não         
era suficiente para garantir a existência real e concreta de direitos           
fundamentais sociais.  

 

Assim, os primeiros casos significativos aconteceram somente cerca de oito anos da            

promulgação da Constituição, em 1996, iniciando a primeira fase da judicialização da saúde             

no Brasil. Inicialmente, a Corte via o art. 196 como uma norma meramente programática,              

conforme aponta Gouvêa (apud CASTRO, 2016) : 37

 
Num primeiro momento, estas ações tratavam, quase que        
exclusivamente, do fornecimento de medicamentos para o combate à         
AIDS. Tinham por fundamento normativo o art. 196 do Texto Maior,           
segundo o qual "a saúde é direito de todos e dever do Estado", e eram               
sumariamente rejeitadas pelos tribunais que enxergavam, neste       

36 Ibidem. P. 99-112 
37 CASTRO, Emmanuelle Konzen. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: em busca da efetivação do mínimo 
existencial. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-ASJHBU/1/disserta__o_finalizada_para_impress_o___emma
nuelle_konzen_castro.pdf>. Acesso em: 30 out. 2019.  
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dispositivo constitucional, uma norma meramente programática,      
insuscetível    de    produzir    efeitos    jurídico-positivos. 
 

Contudo, a decisão que concedeu a liminar favorável para que o Estado de São Paulo               

fornecesse, gratuitamente, uma determinada medicação para uma professora, ativista da luta           

contra AIDS e integrante do Grupo de Incentivo à Vida (GIV) iniciou o precedente para o                

ajuizamento de demandas semelhantes. Alegando que as medicações que o Estado fornecia            

administrativamente não eram eficazes para o seu caso, através de um laudo médico emitido              

por profissional vinculado ao SUS, a advogada do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS               

(GAPA-SP) conseguiu que o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo determinasse o                

imediato fornecimento da medicação que necessitava sua cliente.  38

 

Assim, as reiteradas decisões deste cunho, tanto individuais como coletivas,          

estimularam o Poder Legislativo a aprovar a Lei 9.313/1996, a qual garantiu a distribuição              

gratuita de medicamentos para controle e combate à AIDS, e o Poder Executivo a instituição               

de políticas públicas visando a prevenção e o tratamento desta. Dessa maneira, esta fase é               

marcada pela judicialização da saúde cumprido tanto a função de efetivar o direito pela via               

individual, através de liminares judiciais, como também estimulou a criação de políticas            

públicas necessárias para a realidade da época.  39

 

Outro caso paradigmático para a judicialização da saúde no Brasil foi a Audiência             

Pública nº 4 , convocada pelo Ministro Gilmar Mendes, o então presidente do Supremo             40

Tribunal Federal, com o intuito de ouvir especialistas acerca dos temas: o acesso às prestações               

de saúde no Brasil – desafios ao Poder Judiciário; responsabilidade dos entes da federação e               

financiamento do SUS; gestão do SUS – legislação do SUS e universalidade do sistema,              

registro na ANVISA e protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS, políticas públicas de saúde              

38BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Programa  Nacional  de  DST  e Aids. 
O  remédio  via  justiça:  Um  estudo  sobre  o  acesso  a  novos  medicamentos  e  exames  em HIV/Aids    no 
Brasil    por    meio    de    ações    judiciais.    Brasília:    2005.Disponível    em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medic_justica01.pdf>. Acesso em: 27 out. 2019. 
39CASTRO, Emmanuelle Konzen. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: em busca da efetivação do mínimo 
existencial. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-ASJHBU/1/disserta__o_finalizada_para_impress_o___emma
nuelle_konzen_castro.pdf>. Acesso em: 30 out. 2019. 
40 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Audiência Pública nº 4. 2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude>. Acesso em: 30 out. 
2019. 
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– integralidade do sistema; e assistência farmacêutica do SUS. Para justificar a convocação da              

audiência e sua importância, o Ministro Gilmar Mendes esclarece: 

 
A Audiência objetiva esclarecer as questões técnicas, científicas,        
administrativas, políticas e econômicas envolvidas nas decisões judiciais        
sobre saúde. Por estar relacionada aos vários pedidos de suspensão que           
tratam da matéria, esta Audiência Pública distingue-se das demais pela          
amplitude do tema em debate. Todos nós, em certa medida, somos afetados            
pelas decisões judiciais que buscam a efetivação do direito à saúde. O            
fato é que a judicialização do direito à saúde ganhou tamanha importância            
teórica e prática que envolve não apenas os operadores do direito, mas            
também os gestores públicos, os profissionais da área de saúde e a            
sociedade civil como um todo.  41

 

Ao finalizar a abertura da sessão, o Ministro propõe algumas perguntas: 

 
Quais são as consequências práticas do reconhecimento da responsabilidade         
solidária, por meio da qual todos – União, Estados e Municípios – são             
considerados responsáveis por fornecer determinado bem ou serviço em         
matéria de saúde para a estrutura do sistema e para as finanças públicas?  
Em relação à própria gestão do SUS e ao princípio da universalidade            
do Sistema, questionam-se se prescrições de medicamentos,       
subscritas por prestadores de serviços privados de saúde podem         
subsidiar as ações judiciais, ou se não se deveria exigir que a            
prescrição fosse de autoria de médico credenciado junto ao SUS e que o             
processo  judicial  fosse  antecedido  por  pedido administrativo. (...) 
Quanto ao princípio da integralidade do Sistema, importa analisar as          
conseqüências do fornecimento de medicamentos e insumos sem registro na          
ANVISA, ou não indicados pelos Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do          
SUS. Porque razão os medicamentos prescritos ainda não se encontram          
registrados? Haverá um descompasso entre as inovações da medicina e a           
elaboração dos Protocolos e Diretrizes Terapêuticas? Há realmente        
eficácia terapêutica nos medicamentos não padronizados que vêm sendo         
concedidos pelo Poder Judiciário? Esses medicamentos possuem       
equivalentes terapêuticos oferecidos pelos serviços públicos de saúde        
capazes de tratar adequadamente os pacientes? Há resistência terapêutica         
aos medicamentos padronizados? Por que, muitas vezes, os próprios         
profissionais de saúde do SUS orientam os pacientes a procurar o           
Poder Judiciário? São casos de omissão de política pública, de inadequação           
da política existente ou há outros interesses envolvidos?  42

 

Essas perguntas foram fundamentais para a análise da judicialização da saúde na            

época e ainda continuam pertinentes. Questionamentos acerca do orçamento público,          

prescrições realizadas por médicos não vinculados ao SUS, medicamentos não aprovados para            

o Protocolo e Diretrizes Terapêuticas de determinadas doenças ou que não possuam registro             

41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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na ANVISA, além do questionamento acerca da possibilidade de se haver outros interesses             

envolvidos são temas tão recorrentes e atuais que, por mais que já tenham se passado mais de                 

dez anos do discurso do Ministro, ainda não atingiu-se um consenso. 

 

Ao final dos seis dias de Audiência, o Ministro Presidente do STF finalizou com um               

discurso breve, ressaltando os resultados obtidos daquele encontro. Em sua fala, aponta os             

orçamentos dos entes federativos como uma forma de enfrentar a situação, tendo em vista que               

grande parte da problemática da efetividade do direito à saúde decorre da implementação ou              

manutenção falhas de políticas públicas já existentes. Além disso, menciona a importância da             

cooperação entre as partes processuais (autor, réu e Poder Judiciário) para se ter todas as               

informações do caso específico, de forma completa e precisa, para que seja possível uma              

apreciação da matéria. Finaliza seu discurso ressaltando que o Estado Democrático e Social             

de Direito é caracterizado pela boa qualidade de prestação dos seus serviços públicos: “A              

democracia social depende da qualidade dos serviços gerais prestados. Garantir essa           

qualidade é um dever de todos”. 
 

Outro caso de bastante repercussão foi o da Suspensão da Tutela Antecipada nº 175.              

Iniciado em 2006, trata-se de um pedido para que a União, o Estado do Ceará e o Município                  

de Fortaleza forneçam o medicamento ZAVESCA (Miglustat), de cerca de R$ 52.000,00 por             

mês, para uma jovem de 21 anos em razão de ser portadora de uma rara e grave doença                  

neurodegenerativa (Niemann-Pick tipo C). 

 

A parte autora alegava, além de hipossuficiência para arcar com os custos da             

medicação, possuir uma doença que causaria “paralisias progressivas”. Utilizou como prova           

os relatório médicos emitidos pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação que afirmavam             

que o medicamento pleiteado poderiam aumentar tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida              

dos portadores da determinada patologia, sendo considerado o único capaz de deter o avanço              

da doença. 

 

O Poder Público, por sua vez, alegava grave lesão à ordem pública, uma vez que o                

medicamento em questão não possuía registro na ANVISA e, consequentemente, era proibido            

de ser comercializado, argumento este que foi superado até o julgamento da Suspensão com o               
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registro do mesmo. Outra linha de arguição foi a grave lesão à economia pública, tendo em                

vista que o medicamento custaria cerca de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) por mês,                

e que a concessão da tutela violaria o princípio da separação dos poderes e as normas do SUS. 

 

O Ministro Relator Gilmar Mendes, utilizando-se dos debates realizados pela          

Audiência Pública nº 4, nega o provimento do agravo regimental proposto, mantendo a             

decisão de concessão do medicamento. Em seu voto, o Ministro expõe claramente suas             

convicções que os argumentos utilizados pela União não são suficientes para obstaculizar o             

direito da jovem de ter sua saúde preservada. Dessa forma, nem o alto custo do medicamento                

e nem a falta de registro na ANVISA foram, naquela época e situação, suficientes para o                

indeferimento do fornecimento do fármaco. 

 

Atualmente a Justiça brasileira se encontra focada em três diferentes casos           

envolvendo os Tribunais Superiores e o Direito à Saúde: o recurso extraordinário nº 566.471,              

acerca do fornecimento de medicamento de alto custo para paciente hipossuficiente, ainda            

pendente de julgamento; o recurso extraordinário nº 657.718, que trata da judicialização de             

medicamentos sem registro na ANVISA, julgado em maio de 2019; e o recurso especial nº               

1.657.156, acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do            

SUS, julgado em abril de 2018. 

 

O recurso extraordinário nº 566.471, trata-se do pedido do fornecimento ininterrupto           

e por tempo indeterminado do medicamento Sildenafil 50mg (princípio ativo do Viagra) para             

uma idosa hipossuficiente e portadora de Miocardia Isquêmica e Hipertensão Pulmonar           

Arterial. Tendo em vista se tratar de um medicamento de custo elevado (cerca de R$               

20.000,00 por caixa) e ausente nas listas de distribuição gratuita pelo SUS, foi elevado ao               

patamar de “leading case” do STF para o Tema 6 consistente no “dever do Estado de fornecer                 

medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras              

para comprá-lo”. 

 

Apesar de ter sido protocolada em 2007 e tratar-se de um assunto de extrema              

importância para a sociedade, ainda encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo            
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Tribunal Federal. A demora para o seu julgamento é inescusável, mas compreensível, tendo             

em vista que possui uma forte argumentação vinda dos dois lados do debate. 

 

De um lado, há os entes públicos argumentando a existência de uma política pública              

do Ministério da Saúde especializada para a disponibilização desses medicamentos, além da            

necessidade de se respeitar as competências dos entes federados para se evitar a             

desorganização orçamentária . Do outro, há o Ministro Relator Marco Aurélio, que em seu             43

voto ressalta o art. 196 da Constituição, acerca do direito de todos e dever do Estado,                

destacando que o acesso à saúde é vinculado a dignidade humano e ao mínimo existencial.               

Finaliza apresentando sua tese: 
 

“o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de          
medicamento de alto custo não incluído em política nacional de          
medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter          
excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade, adequação e        
necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da          
incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária,          
respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do           
Código Civil.” 

 

O ministro Roberto Barroso, em seu voto vista, já apresenta outra tese, consistindo da              

necessidade de se preencher cinco requisitos: a comprovação da incapacidade financeira de o             

autor da demanda arcar com o custo correspondente, a demonstração de que a ausência do               

medicamento das listas de distribuição do SUS não resultou de decisão expressa dos órgãos              

competentes; a inexistência de substituto incorporado pelo SUS; a prova da eficácia do             

medicamento pleiteado com base na medicina baseada em evidências; e a propositura da             

demanda necessariamente em face da União, já que a ela cabe a decisão final sobre a                

incorporação ou não de medicamentos ao SUS.  44

 

Por outro lado, o Supremo julgou em maio de 2019 o recurso extraordinário nº              

657.718, que diz a respeito do fornecimento pela via judicial de medicamento sem registro na               

43 Argumento superado conforme Tema 793 do STF - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever 
de prestar assistência à saúde. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4678356&nume
roProcesso=855178&classeProcesso=RE&numeroTema=793> Acesso em: 30 de out. 2019. 
44 SARLET, Ingo Wolfgang. STJ, STF e os critérios para fornecimento de medicamentos (parte 1). In: Revista 
Consultor Jurídico, 27 de abril de 2018 c. Disponível   em: 
<https://www.conjur.com.br/2018-abr-27/direitos-fundamentais-stj-stf-criterios-fornecimento-medicamentos-par
te>. Acesso em: 30 de set. 2019. 
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ANVISA, julgamento este que foi usado como base para elaboração do Tema 500 do STF. O                

caso trata da negativa por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de determinar que o                 

Estado fornecesse o medicamento Cloridrato de Cinacalcete, fármaco que, até o ajuizamento            

da ação, não possuía o devido registro perante a ANVISA (sendo registrado em maio de               

2010) para uma paciente portadora de doença renal crônica e Hiperparatireoidismo secundário            

pelo período necessário para seu tratamento.  

 

Apesar do medicamento não possuir registro em território nacional, os defensores da            

parte autora argumentaram que o mesmo possuía registro em agências dos Estados Unidos             

(Food and Drug Administration - FDA) e da União Europeia (European Medicine            

Agency - EMEA) e, assim, já considerado seguro e eficiente o suficiente para ser concedido.               

Outra argumentação utilizada foi a demora da ANVISA para registro de novos medicamentos,             

salientando que a população, muitas vezes, não pode esperar essa mora injustificável do             

órgão. Argumentações estas refutadas pelos entes públicos que alegaram que o registro na             

ANVISA não se trata de “mero capricho burocrático”, existindo o impedimento médico do             

próprio Código de Ética de receitar medicamento não registrado e do impedimento legal de              45

se comercializar estes medicamentos em território nacional por força do art. 12 da Lei              

6.360/76 . 46

 

O Ministro Relator Marco Aurélio, apoiado pelo ministro Alexandre de Moraes e            

pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, proveu seu voto no sentido de negar o               

fornecimento dos medicamentos não registrados na ANVISA. Segundo o ministro Alexandre           

de Moraes, o sopesamento do direito à saúde é um fator importante “senão, não teremos               

universalidade, mas seletividade, onde aqueles que obtêm uma decisão judicial acabam tendo            

preferência em relação a toda uma política pública planejada”. Já o ministro Dias Toffoli e o                

ministro Marco Aurélio ressaltam a importância de se respeitar a legislação           

infraconstitucional que proíbe a comercialização de tais fármacos, tanto pela Lei Lei 6.360/76             

45 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Resolução CFM n° 1246/88. Rio de 
Janeiro, 1988. Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no 
País. 
46 Art.   12.   Nenhum   dos   produtos   de   que   trata   esta   Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda   ou   entregue   ao   consumo   antes   de   registrado   no Ministério da Saúde. 
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quanto pelo Código Penal. Ao final, sugere a fixação da tese em “o registro do medicamento                47

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa é condição inafastável, visando            

concluir pela obrigação do Estado ao fornecimento”. 

 

Já o Ministro Luís Roberto Barroso foi acompanhado dos ministros Rosa Weber,            

Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e, em seu voto-vista, prevê              

situações em que a tese do Ministro Relator pode ser relativizada. Em seu voto, o ministro                

demonstra já existir situações em que diversas drogas sem registro na ANVISA são fornecidas              

pelo Estado em razão de determinações judiciais, causando um enorme ônus para os cofres              

públicos, e que esta situação só se legitimaria em razão de uma deficiência sistêmica e               

estrutural nos procedimentos de registro de novos medicamentos. Sobre as consequências           

dessas ações judiciais: 

 
Ação judicial de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa          
possui, ainda, inúmeras consequências indesejadas. Primeiro, ela produz        
profunda desorganização financeira e administrativa dos entes federativos,        
já que, como os valores envolvidos no fornecimento desses fármacos não           
constam do orçamento, devem ser realizados contingenciamentos para o         
cumprimento das decisões. Segundo, em um cenário de escassez de          
recursos, os gastos para a compra de medicamentos não registrados na           
Agência são efetuados em prejuízo do atendimento de outras demandas          
prioritárias, afetando a própria saúde da população. Por vezes, o valor que é             
utilizado para custear o tratamento de um único paciente poderia ser           
aplicado para conferir atendimento de saúde a centenas e até milhares de            
pessoas. Terceiro, ela cria incentivos para atuações oportunistas das         
empresas farmacêuticas. Tais empresas podem, especialmente no caso de         
doenças raras, concluir ser mais vantajoso instituir um mercado paralelo          
para o fornecimento de medicamento no Brasil (pela via judicial), já que,            
nesse caso, ficam isentas dos elevados custos envolvidos no processo de           
registro, bem como do controle dos preços praticados. Afinal, quando          
condenado a fornecer o fármaco ao paciente, o Estado terá que cumprir a             
decisão imediatamente pelo preço definido unilateralmente pelo fornecedor.       

 48

 

Entretanto, apesar de habilmente demonstrar a importância da ANVISA no Brasil e            

de todo o seu procedimento para garantir a saúde pública dos brasileiro, reconhece que,              

47 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento 
sem registro na Anvisa. 2019. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857&caixaBusca=N>. Acesso em: 30 
out. 2019. 
48 BARROSO, Luis Roberto. Voto vista no Recurso Extraordinário 657.718 MG: Medicamento não registrado na 
ANVISA. 2016. Disponível em: 
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/10/RE-657718-Medicamentos-sem-registro-A
nvisa-versa%CC%83o-final.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2019. 
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muitas vezes, o órgão demora mais que razoável para analisar as questões de inscrição de               

medicamentos, prejudicando diretamente a população. Dessa forma, tendo em vista a real            

situação do sistema brasileiro, o ministro propõe a atual Tese 500 do STF: 

 
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.           
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o            
fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível,         
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro        
sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido            
(prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três           
requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil            
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii)           
a existência de registro do medicamento em renomadas agências de          
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com           
registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de          
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser        
propostas em face da União”. 

 

A tese em questão aborda todas as situações que previu em seu voto. O primeiro               

cenário apresentado e ponto da tese é quando se pleiteia medicamento ainda considerados             

experimentais, isto é, ainda em fase de pesquisa, sem informações científicas que permitam             

atestar sua eficácia e segurança, não havendo nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário              

possa obrigar o Estado a fornecê-los.  

 

O segundo cenário é quando abrange a tese proposta pelo ministro relator, em que              

apresenta a regra geral do não fornecimento de medicamentos sem registo. Contudo, expande             

o entendimento anterior para prever situações excepcionais de mora injustificada da ANVISA            

impondo três requisitos: a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo              

no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); a existência de registro do               

medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; a inexistência de substituto            

terapêutico com registro no Brasil. 

 
Preenchidos tais requisitos, o Estado deverá viabilizar a        
importação do fármaco, mas somente deverá custeá-lo quando        
demonstrada a hipossuficiência do requerente. Nos demais casos, o         
próprio requerente deverá arcar com os custos envolvidos no processo.          
Tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a            
mora da agência federal, as ações que demandem fornecimento de          
medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser        
propostas em face da União.  
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Por último, temos o recurso especial nº 1.657.156, acerca do fornecimento de            

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, julgado em abril de 2018, sendo              

o mais abrangente de todas as situações apresentadas até então e assunto do capítulo seguinte. 
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4. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A judicialização da saúde vem sobrecarregando os Tribunais com ações exigindo as            

mais diferentes prestações por parte do Poder Público . Desde demandas aparentemente           49

simples, por exemplo, requerendo que o Estado arque com os custos de uma consulta médica,               

até mais complexas, como tratamentos específicos não oferecidos pelo SUS ou até leitos de              

UTI. Atualmente, as ações com mais destaque são aquelas que tratam do fornecimento de              

medicamentos não incorporados pela rede pública para sua distribuição administrativa que,           

inclusive, é o assunto tratado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº              

1.657.156/RJ, em sede de recurso repetitivo.  

 

4.1 Análise do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ 

 

Buscando a uniformidade de interpretação e a garantia da concretização dos princípios            

da celeridade na tramitação, segurança jurídica e tratamento isonômico, o Recurso Especial nº             

1.657.156/RJ foi recebido como repetitivo, conforme estipulado pelo art. 1.036 do Código de             

Processo Civil de 2015, para que fossem estabelecidos requisitos objetivos para o            50

fornecimento de medicamentos que não se encontram previstos nos Protocolos Clínicos           

incorporados pelo Ministério da Saúde, ou nas listas de dispensação dos entes públicos. Para              

que seja analisado o presente Recurso, é fundamental que se compreenda o mesmo. 

 

O feito trata-se de ação ajuizada por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira,              

em desfavor do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Nilópolis, requerendo o               

fornecimento dos colírios Azorga, Glaub e Optive, medicamentos não especificados na lista            

de fornecimento gratuito pelo SUS, em razão do seu diagnóstico de Glaucoma Crônico             

Bilateral. Por mais que os medicamentos tenham sido prescritos por médico vinculado ao             

SUS, elas não estavam incluídas nos Protocolos Clínicos, o que a impedia de receber os               

49 Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER (Org.). JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: PERFIL               
DAS DEMANDAS, CAUSAS E PROPOSTAS DE SOLUÇÃO. Brasília, 2019. 174 p. Disponível em:             
<http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2019/07/JUDICIALIZAC%CC%A7A%CC%83O-DA-SAU%CC%8
1DE-NO-BRASIL.pdf>. Acesso em: 14 out. 2019. 
50 Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em               
idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção,               
observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. 
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colírios pela via administrativa, circunstância que a motivou a movimentar a máquina            

judiciária em seu favor. 

 

O Estado do Rio de Janeiro, um dos réus no presente caso, argumentou que a               

assistência farmacêutica estatal só poderia ser fornecida através da entrega de medicamentos            

em conformidade os Protocolo Clínicos incorporados ao SUS ou com as listas editadas pelos              

entes públicos. O juízo da primeira instância julgou pela procedência do pedido da autora,              

apontando que o determinado pela Constituição deve ser cumprido fielmente e condenando os             

réus, solidariamente, para fornecerem os medicamentos essenciais para o tratamento de sua            

enfermidade.  

 

Inconformado, o Estado do Rio de Janeiro recorreu da decisão, mas a segunda             

instância manteve a sentença, entendendo que foi devidamente demonstrada tanto a           

necessidade da parte autora em receber a medicação requestada quanto a hipossuficiência            

financeira da mesma de arcar com os custos do tratamento. A Fazenda Pública do Estado do                

Rio de Janeiro, novamente, buscando a possibilidade de substituição do medicamento           

pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados na rede pública, interpôs Agravo            

Interno contra a decisão do Tribunal e Embargos de Declaração. Nos recursos, alega que não               

foi respeitada as escolhas técnicas do Ministério da Saúde para definir os medicamentos que              

devem integrar a determinada política pública e que não foi comprovada a ineficácia dos              

medicamentos já distribuídos, entre outros argumentos, mas tanto o Agravo quanto o            

Embargo foram rejeitados. 

 

Ainda sem concordar com a decisão, o Estado do Rio de Janeiro continuou recorrendo              

da decisão, primeiramente interpondo o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ para o Superior            

Tribunal de Justiça, fundamentando se tratar de uma decisão que contraria a lei federal nº               

8.080/90, conforme o art. 105, III, “a” da Constituição Federal . Inicialmente, o recurso foi              51

inadmitido por não haver violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ir de                 52

51Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em                  
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal                
e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  
52 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou                 
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou                     
a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se                   
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encontro às Súmulas nº 7 do STJ e nº 284 do STF . Ao final, o Estado interpôs um Agravo                   53 54

em Recurso Especial nº 1.052.276 - RJ, convertido em um recurso especial em razão de               

previsão no Regimento Interno do STJ. 

 

Cabe ressaltar que o presente agravo possuía o enunciado “obrigatoriedade de           

fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria nº 2.577/2006 do            

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”, contudo a determinada          

Portaria foi substituída pela Portaria nº 2.982/09. Assim, por meio de uma questão de ordem,               

o agravo teve a sua temática alterada para “Obrigação do Poder Público de fornecer              

medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde            

(Tema 106)”. Esta mudança visava atender o maior número de situações possíveis, uma vez              

que a Portaria 2.577/2006 do Ministério da Saúde e, posteriormente, a Portaria nº 2.982/09,              

tratam apenas de uma parcela das possibilidades de fornecimento de medicamentos pela via             

administrativa. 

 

Sobre os votos apresentados, o senhor Ministro Benedito Gonçalves apontou a           

semelhança entre os recursos RE 566.471/RN e RE 657.718/MG, atualmente em curso            

perante o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, conforme apresentados no             

segundo capítulo do presente trabalho, com o discutido no presente caso. Com isso, o              

Ministro argumenta principalmente não haver impedimento para o julgamento deste, uma vez            

que não podem ser consideradas idênticas e que existiam mais de oito mil processos              

suspensos esperando a decisão do presente julgamento. Outro ponto ressaltado em sua análise             

é que o tema em questão se tratava apenas de medicamentos não incorporados conforme o               

inciso I do art. 19-M da lei 8.080/90, não se abordando procedimentos terapêuticos como, por               

exemplo, cirurgias e internações, e que os Tribunais Superiores já haviam uma ampla             

jurisprudência na qual seria possível extrair os requisitos necessários para o deferimento do             

pleito. 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência                
aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º . 
53 Súmula nº 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Disponível em:                   
<http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf>. Acesso em 14 de out 2019. 
54 Súmula nº 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação                 
não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Disponíveis em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2230>. Acesso em: 14 out. 2019. 
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Logo no final de seu voto, o Ministro Relator aplica a modulação de efeitos prevista               

no art. 927, § 3º do CPC , determinando que estes critérios cumulativos somente serão              55

exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da data da publicação do acórdão               

em questão, ou seja, 04/05/2018, devendo os processos já em curso seguirem o caminho              

utilizado anteriormente. Sendo a primeira modulação de efeitos com base no Código de             

Processo Civil de 2015, a decisão foi corroborada pelos outros Ministros em razão do              

incontestável interesse social e a fim de se evitar insegurança jurídica. 

 

A Ministra Assusete Magalhães, em seu voto-vista, faz um breve relato de todo o              

caminho processual, destacando as participações de cada sujeito processual e decisão feita ao             

longo do mesmo. Já quando volta-se ao mérito da controvérsia, apoia o argumento do              

Ministro Relator, contra-argumentando o Estado e o Município acerca da constitucionalidade           

da obrigação dos mesmos de fornecer medicamentos não incluídos nas listas do SUS: 

 
Acrescente-se que o fato de existirem alternativas terapêuticas oferecidas         
pela rede pública de saúde, para o tratamento da moléstia de que o autor é               
portador, não desonera o Estado do Rio de Janeiro e o Município de             
Nilópolis da obrigação de fornecer o medicamento necessário e adequado ao           
tratamento postulado, na forma prescrita pelo profissional que acompanha a          
paciente. Por fim, os artigos 19-M a 19-R da Lei n° 8.080/90, introduzidos             
pela Lei n° 12.401/11, não vedam a ministração de medicamentos diversos           
dos constantes em protocolos clínicos do SUS. Nada permite concluir que           
neles se encerre elenco taxativo. De mais a mais, decidir conforme a            
Constituição não implica, necessariamente, na declaração de       
inconstitucionalidade de lei.  

 

Dessa forma, foi fixada a tese jurídica: 
 

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do          
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:  
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado          
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou          
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da           
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;  
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;  
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" 
 

55 “Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores                
ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no                
interesse social e no da segurança jurídica.” 
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Em seguida, será feita uma análise crítica pormenorizada de cada um dos            

requisitos estabelecidos pela tese, buscando um melhor entendimento acerca da sua           

aplicabilidade. 

 

4.2 Os requisitos estabelecidos. 

 

O presente Recurso Especial trata exclusivamente da assistência farmacêutica em          

relação aos medicamentos não presentes em nenhuma lista do SUS e seu acórdão definiu os               

critérios que devem ser preenchidos cumulativamente para que haja o fornecimento quando            

buscada a via judicial. Os requisitos são: laudo médico fundamentado e circunstanciado            

constando informações como imprescindibilidade e necessidade do medicamento,        

comprovação de incapacidade financeira de arcar com os custos do mesmo e o registo na               

ANVISA. 

 

No primeiro requisito, o Ministro Relator afirma ter levado em consideração não            

apenas as jurisprudências dos Tribunais Superiores, como também os enunciados das           

Jornadas de Direito da Saúde , em especial o de nº 15 . Dessa forma, esclarece o primeiro                56 57

requisito: 

 
“consiste na demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do        
medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e          
fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente da          
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da        
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo          
SUS.” 

 

Assim o laudo apresentado deve ser classificado como fundamentado e          

circunstanciado, emitido por médico que assiste o paciente, informando acerca da           

56 As Jornadas Nacionais da Saúde são eventos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de                  
debater problemas da judicialização da saúde e apresentar enunciados interpretativos. Fazendo parte das ações do               
Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, atualmente consta com 103 Enunciados com o intuito de auxiliar os                  
operadores do direito e os outros profissionais quando se trata da judicialização da saúde e suas consequências. 
57 “As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua                
Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu                 
princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de              
administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente               
informada por seu fabricante a justificativa técnica.” 
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imprescindibilidade e necessidade do fármaco, bem como a ineficácia dos medicamentos já            

distribuídos pelo SUS.  

 

Quando o ministro utiliza o termo “fundamentado e circunstanciado” significa que o            

documento médico apresentado deve ir além de uma mera receita médica ou um simples              

atestado de condições de saúde do paciente. O laudo deve ser completo e específico para o                

paciente, esclarecendo pontos fundamentais para que o magistrado, quando analisar a ação,            

tenha convicção do caso concreto ali tratado. 

 

Já o ponto “emitido por médico que assiste o paciente” foi fruto de um debate, uma                

vez que o Ministro Relator, inicialmente, propôs que os laudos médicos utilizados nas             

demandas judiciais fossem formalmente emitidos por um profissional vinculado ao SUS,           

mudando seu voto após as discussões ocorridas. Tal proposição poderia até ser aceita quando              

se pensa que o médico vinculado ao SUS seria um funcionário público com todas as suas                

prerrogativas e limitações, abarcado principalmente pelo princípio da boa fé da administração            

pública. Contudo, é completamente arbitrário a obrigação de que uma pessoa se consulte duas              

vezes, uma com seu médico particular e outra com médico vinculado ao SUS, inchando o               

sistema de saúde pública apenas para comprovar um fato científico. Além disso, cabe destacar              

que o compromisso com a ética e com a saúde é dever de todos os médicos conforme o                  

Código de Ética Médica . 58

 

Ademais, a necessidade de submissão a médico vinculado ao Sistema Único de Saúde             

não se baseia em nenhuma legislação pertinente que force o paciente se consultar com              

médicos do SUS. Pelo contrário, a jurisprudência é vasta e sedimentada no entendimento que              

o SUS deve atender aos que dele necessitem: 

 
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO       
RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE     
MEDICAMENTOS. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL      
À VIDA E À SAÚDE. APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE          
CONVICÇÃO DO JUIZ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO       
DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico desta Corte de que o          
ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio do livre convencimento         

58 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. Resolução CFM n° 1246/88. Rio de               
Janeiro, 1988. “É vedado ao médico: Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que                 
o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 
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motivado do julgador, no qual o Juiz pode fazer uso de outros meios para              
formar sua convicção, sendo certo que o Magistrado não se encontra adstrito            
ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das            
provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele          
quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como           
ocorre na presente demanda. Precedentes: AgRg no AREsp. 384.337/SP,         
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013; AgRg no AREsp.         
301.837/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.9.2013; AgRg no         
AREsp. 309.593/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.6.2013; AgRgno         
AREsp. 63.463/CE, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 20.6.2012; AgRg no Ag           
1.281.365/ES, 5T, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 24.5.2010. 2. A          
efetivação da tutela in casu está relacionada à preservação da saúde do            
indivíduo, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve          
privilegiar a proteção do bem maior que é a vida. 3. Em consonância com os               
referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080/90 determina em seus arts.          
2o. e 4o. que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e             
dever do Poder Público. 4. Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de            
um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para          
combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao            
princípio maior da garantia à vida e à saúde. 5. Ressalte-se, ainda, que não há               
no ordenamento, jurídico brasileiro qualquer exigência que condicione o         
fornecimento de medicamento à prescrição exclusivamente por médico da         
rede pública. Nesse sentido: REsp. 1.614.636/PI, Rel. Min. HERMAN         
BENJAMIN, DJe 9.9.2016; AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. MAURO          
CAMPBELL MARQUES, DJe 29.11.2010; AgRg no Ag 1.194.807/MG,        
Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1.7.2010. 6. Agravo Interno do ESTADO DO            
RIO DE JANEIRO desprovido" (STJ, AgInt no REsp 1.309.793/RJ, Rel.          
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe        
de 07/04/2017). 

 

A terceira e última informação necessária, de acordo com o primeiro requisito do             

Tema 106, foi a expressa menção da imprescindibilidade e/ou necessidade do fármaco em             

questão, além da ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS. Este é o             

momento em que o médico prescritor necessita explicar claramente por quais motivos os             

medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde não foram eficazes no caso            

concreto, uma vez que a distribuição pela via administrativa obedece o sistema de medicina              

baseada em evidências com diversos fatores, conforme observados no segundo capítulo deste            

trabalho. Assim, o médico deve demonstrar os motivos para a não prescrição de um              

medicamento presente nesta lista como, por exemplo, interações medicamentosas maléficas,          

efeito colateral específico ou insuficiência dos mesmos para o caso específico. 

 

Acerca do segundo requisito, o Relator salienta que deve haver a comprovação da             

hipossuficiência do autor para arcar com as custas do medicamento em si, ou seja, “que sua                

aquisição implique comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar”.            

Assim, é importante ressaltar a existência da separação dos dois conceitos: hipossuficiência            
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para arcar com as custas do processo conforme previsto no art. 98 do CPC , e a                59

hipossuficiência para arcar especificamente com os custos do medicamento. 

 

Essa separação de conceitos pode ser entendida como a independência de uma            

situação com a outra, por exemplo, uma pessoa pode até não ser considerada hipossuficiente              

conforme a lei, mas não possui patrimônio suficiente para arcar com alguma medicação de              

alto custo, ou quando uma pessoa pode ser considerada hipossuficiente, mas a medicação             

possui um custo irrisório em face de seu patrimônio. Sobre este assunto, a jurisprudência já               

era clara anos antes da decisão: 
 

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO    
ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. SUBMISSÃO A      
TRATAMENTO EM CACON/UNACON. NECESSIDADE.    
HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido         
da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde           
se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico,         
sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas          
facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja           
litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 2. Os estabelecimentos          
credenciados junto à Rede de Atenção Oncológica não detém legitimidade          
para figurar no polo passivo das ações onde postulado a disponibilização de            
tratamento pelo Poder Público. 3. Necessária a submissão, do paciente que           
pretende obter o fornecimento de medicamento oncológico, a tratamento         
perante unidades de CACON ou UNACON. Precedentes. 4. A princípio, a           
hipossuficiência financeira do paciente não é requisito para a concessão ou           
não de prestação de saúde. Entretanto, no caso específico, o autor não pode             
ser considerado hipossuficiente para fins de prestação de medicamentos, em          
face da discrepância entre seu patrimônio e o valor do fármaco postulado.            
(TRF4, AC 5002054-69.2015.404.7212, TERCEIRA TURMA, Relator      
MARCUS HOLZ, juntado aos autos em 27/07/2016)” 

 

Porém, o presente recurso não determinou como seria a prova para comprovação da             

referida hipossuficiência. Pode-se utilizar, de forma extensiva, o art. 99 §§ 3º e 4º do CPC ,                60

que trata do pedido de gratuidade de justiça somente por meio de pedido simples na petição                

ou uma declaração de hipossuficiência. Assim, cabe ao juíz de cada caso analisar a situação e,                

caso necessário, determinar que o autor da ação apresente alguma documentação para            

comprovar a situação de hipossuficiência para arcar com os medicamentos propostos como,            

59 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as                  
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
60 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição                   
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência                 
deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4º A assistência do requerente por advogado particular não               
impede a concessão de gratuidade da justiça. 
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por exemplo, o cartão do SUS, para comprovar que é usuário do sistema público de saúde, ou                 

uma declaração de imposto de renda. Dos três requisitos apresentados, este é o que a               

jurisprudência mais encontra dificuldade, uma vez que se trata de um conceito pouco objetivo. 

 

O argumento utilizado pelos entes públicos para se recusar a fornecer medicamentos            

baseado neste requisito é que, conforme o art. 2º § 2º da lei 8.080/90, “o dever do Estado não                   

exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”. Deste modo, a saúde não seria                 

só responsabilidade do Estado, mas também da família, dividindo as despesas do            

restabelecimento da saúde do necessitado . Sobre o assunto, o ministro Marco Aurélio de             61

Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário 566. 471/RN, já previamente discutido,           

esclarece seu entendimento: 

 
Explico melhor: a existência de integrante da família possuidor de meios           
para prover, sem prejuízo de vida econômica normal e gratificante, os custos            
do remédio pode ser apontada, em visão primeira, como fato extintivo do            
direito pleiteado. O enfoque é mitigado pelo condomínio de obrigações          
inerente à matéria – da União, dos Estados, dos Municípios e familiares.            
Então, sem prejuízo do fator tempo, importante em se tratando de saúde,            
cumprirá ao Estado, uma vez acionado em Juízo, no que se presume a             
inexistência de familiar com situação econômico-financeira suficiente a        
proporcionar o remédio, alegar o fato e requerer, presente o direito de            
regresso, a citação do familiar abastado e omisso, com recursos utilizáveis           
presente a solidariedade. Ausente a espontaneidade do familiar, incumbe ao          
Estado atuar em nome da coletividade, sem prejuízo dos consectários legais.           
Descabe, a pretexto deter-se membro da família com capacidade         
econômico-financeira de prover certo medicamento, eximir-se pura e        
simplesmente da obrigação de fornecê-lo. 

 

O terceiro e último requisito se trata do registro do medicamento junto à Agência              

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Este ponto, apesar de possuir muita discussão e              

ser considerado até como polêmico, consiste em uma imposição da própria lei 8.080/90 em              

seu art. 19-T, sendo a temática do RE 657.718/MG, exposto previamente. Inclusive, apesar de              

ter sido julgado recentemente, a jurisprudência sobre o assunto já era pacificada: 
 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.       
MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DISPENSAÇÃO EM       
CASOS EXCEPCIONAIS. BALIZAS FÁTICAS NÃO DELINEADAS NO       
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA COM      
BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO.      
SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Pacífico o entendimento           

61 ARANDA, Mariana Diniz.Direito e Judicialização da Saúde: análise, critérios e reflexos do Recurso Especial               
1.657.156/RJ - (Monografia). Universidade Federal da Paraíba - Direito. João Pessoa, 2018.  
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desta Corte de Justiça de que o Estado - as três esferas de Governo - tem o                 
dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à           
dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos artigos 1º, 5º,             
caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Embora o direto à               
vida esteja explicitamente protegido pela Carta Magna, o fato de o           
medicamento pretendido não possuir registro na ANVISA constitui um         
obstáculo para o deferimento do pleito do ora interessado, até porque o seu             
ingresso no território nacional configura o tipo penal previsto no art. 273, §             
1º-B, I, do Código Penal. 3. O registro do medicamento na ANVISA            
possibilita às autoridades sanitárias do Estado o controle das substâncias de           
interesse à saúde pública, a fim de garantir ao consumidor a qualidade, a             
eficácia e a segurança do produto, sendo o primeiro requisito para que o             
Sistema Único de Saúde providencie a sua incorporação à rede pública. 4.            
Em casos excepcionais, quando devidamente comprovada a necessidade de o          
paciente fazer uso do medicamento em face do risco de vida e desde que              
demonstrada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, o            
Superior Tribunal de Justiça tem relativizado tais restrições. 5. Hipótese em           
que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a dispensação do            
medicamento pretendido contraria o disposto no art. 12 da Lei n. 6.360/1976,            
não tecendo nenhum comentário a respeito dos elementos de prova carreados           
aos autos, notadamente o laudo pericial produzido pelo médico nomeado,          
bem como sobre a possibilidade de o SUS disponibilizar medicamento          
correspondente e eficaz para o tratamento da enfermidade que acomete o ora            
interessado. 6. A despeito de ter sido provocada via embargos de declaração,            
a Corte a quo não emitiu juízo de valor sobre as questões fáticas destacadas,              
tampouco acerca da exceção prevista no art. 8º, § 5º, da Lei n. 9.782/1999,              
imprescindíveis para o deslinde de controvérsia, circunstância que atrai a          
incidência da Súmula 211 do STJ, uma vez não alegada violação ao art. 535              
do CPC/1973. 7. Não tendo a Corte a quo delineado as balizas fáticas para              
reconhecer a necessidade da medicação pleiteada, mormente se estão         
presentes os requisitos para a aplicação do disposto no art. 8º, § 5º, da Lei n.                
9.782/1990, forçoso convir que a pretensão esbarra no óbice da Súmula 7 do             
STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp             
1.365.920/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,        
DJe de 17/02/2017). 

 

Porém, cabe mencionar que a importação de medicamentos sem a inscrição na            

ANVISA, apesar de estar previsto na lei como sendo uma atitude criminosa, nem sempre se               

reveste desta maneira. Tendo consciência de suas limitações, a ANVISA propôs um            

formulário online para que o paciente possa se cadastrar para poder realizar a importação do               

remédio sem a devida inscrição no órgão, possuindo apenas uma autorização para os casos              

mais necessitados. 
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4.3 O estabelecimento de requisitos em face dos princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

Desta forma, desde a publicação da decisão no Diário da Justiça em 04 de maio de                

2018, os requisitos estão sendo utilizados pelos magistrados para julgar os casos de concessão              

de medicamentos. Contudo, seria esse estabelecimento de requisitos uma mácula aos           

princípios do Sistema Único de Saúde? 

 

Acerca do tema, há uma parte de pesquisadores que vêem o estabelecimento de             

requisitos pelo STF como uma forma do poder público se esquivar do seu dever em face do                 

direito fundamental à saúde, enquanto outra parte argumenta que os requisitos são necessários             

para que seja possível atender todos aqueles que necessitam do amparo estatal para garantir              

seu direito. 

 

Para aqueles que defendem que os requisitos ferem os princípios da universalidade e             

integralidade, os tribunais superiores buscam estabelecer critérios objetivos para que seja           

possível uma interpretação restritiva do direito fundamental à saúde. Segundo eles, os            

critérios deixam de abranger situações peculiares dos casos concretos e, assim, continuam            

tratando o direito à saúde sob um viés econômico e orçamentário, em que o argumento da                

reserva do possível se torna superior à dignidade humana. Costa, Motta e Araújo, defendendo              

esse ponto de vista, argumentam: 

 
Nesse sentido, o argumento de prevalência do direito coletivo à saúde não            
pode ser utilizado para suprimir a efetivação do direito fundamental e           
individual à saúde. Reconhecer esse argumento como válido é o mesmo que            
legitimar a interpretação restritiva, não sistemática, não inclusiva do direito          
fundamental à saúde, na contramão do princípio da dignidade humana, além           
de propugnar a hierarquização dos direitos coletivos face aos direitos          
individuais.  

 

Corroborando para a discussão, os autores se voltam para a ideia de que qualquer              

interpretação restritiva de limitar o acesso a medicamentos e, consequentemente, o acesso à             

saúde de qualidade, como uma afronta direta ao que a Constituição propõe. Aduzem que o uso                

da argumentação voltada à escassez de recursos públicos fere um princípio basilar            
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constitucional: o princípio da dignidade humana, distanciando a prestação da saúde daqueles            

que dela necessitam.  62

 

Por outro lado, há aqueles que argumentam que a criação de critérios, como o do               

Tema 106 do STF, são um grande auxílio para o controle do Poder Judiciário, tanto para                

evitar excessos do mesmo como para guiar os magistrados na hora de julgar as ações.  

 

Antes de se discutir acerca da importância dos requisitos para que haja um efetivo              

direito à saúde, é necessário que se entenda a aplicação dos princípios do SUS no contexto                

vigente. Para André Cezar Medici, economista sênior do Banco Mundial, a necessidade de             

definir os princípios da integralidade e da universalidade é o passo inicial para o              

questionamento acerca da eficácia das normas de saúde e, consequentemente, sua           

judicialização.  63

 

Para o autor, há um falha na definição do princípio da integralidade, uma vez que o                

Ministério da Saúde e as cortes judiciais possuem um entendimento divergente quando se             

trata do fornecimento de tratamentos pelo Poder Público. O Ministério Público entende a             

integralidade como a garantia do fornecimento de um “conjunto de bens e serviços de saúde               

de eficácia comprovada no tratamento dos principais problemas epidemiológicos da          

população”, enquanto as cortes judiciais compreendem que a integralidade consiste no           

fornecimento de um medicamento ou tratamento que independe de sua situação de            

incorporação nas listas do SUS pelos mais diversos motivos (seja porque ainda não foram              

testados, ou porque foram testados e não possuem uma eficácia comprovada ou que possuam              

um custo-benefício menor que os já disponibilizados).  64

 

Assim, o Ministério Público vê a integralidade com um sentido mais pragmático, em             

que só é possível fornecer um fármaco, por exemplo, quando o mesmo já passou pelos testes                

62 COSTA, Fabricio Veiga; MOTTA, Ivan Dias da; ARAÚJO, Dalvaney Aparecida de. Judicialização da saúde:               
a dignidade da pessoa humana e a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso dos medicamentos de alto                  
custo. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, no 3, 2017 p. 844-874 
63 MEDICI, Andre. (2010). Judicialização, Integralidade e Financiamento da Saúde no Brasil. 15. 81-7.              
Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/publication/280612164_Judicializacao_Integralidade_e_Financiamento_da_Saud
e_no_Brasil>. Acessado em 29 de out. 2019. 
64 Ibidem. 
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necessários e foi confirmado como a melhor terapia para o caso concreto, utilizando-se             

principalmente de critérios de custo-benefício. Já o poder judiciário vê a integralidade no             

sentido de que é uma abrangência completa da saúde do paciente, em que o Estado é obrigado                 

a oferecer toda e qualquer terapia para que o enfermo tenha seu tratamento,             

independentemente de testes já previamente realizados. Assim, buscando esclarecer o          

conceito do princípio da integralidade e se contrapor com o entendimento dos tribunais, o              

autor Saulo Pivetta argumenta: 

 
“(...) o Estado não é obrigado a arcar com toda medida de saúde desejada              
pelo indivíduo. Isso porque, como todo direito de natureza fundamental, o           
direito à saúde encontra-se sujeito às reservas de ponderação e do           
politicamente oportuno ou adequado. E, quando se trata da faceta          
prestacional desses direitos, envolvendo intervenções positivas do Poder        
Público, soma-se àquelas a reserva do financeiramente possível”  65

 

Sabendo que os tribunais compreendem a integralidade de maneira diferente daquela           

conceituada pelo Ministério da Saúde, Médici ressalta que muitos tentam tomar vantagem            

disso, utilizando-se da máquina judiciária para seu proveito: 

 
Esse processo, batizado pelo sanitarista brasileiro Gilson Carvalho de         
“integralidade turbinada” beneficia produtores e mercadores de       
equipamentos médicos, medicamentos e materiais de saúde e suas redes de           
lobistas, que utilizam muitas vezes as associações de pacientes, o corpo           
clínico de corporações médicas e universidades e a mídia como forma           
de garantir o financiamento público para inovações tecnológicas ainda         
não testadas ou aprovadas pelas instâncias nacionais de avaliação de          
tecnologia em saúde. O tempo decorrido para validar essas inovações,          
muitas vezes demasiado longo, faz com que a indústria procure buscar           
atalhos permitidos pelo processo de judicialização para a colocação em          
massa de seus produtos no mercado. A população, uma vez que não tem             
informação suficiente para aceitar ou não os produtos e terapias sugeridos,           
não tem outra saída senão confiar nos profissionais de saúde que           
sugerem o novo tratamento, passando a ser atores para acionar o sistema            
judicial reclamando a cobertura pública desses bens ou serviços.  66

 

Assim, destaca que essa “integralidade turbinada” não só se aproveita de um            

entendimento equivocado por parte das cortes, como também fere o princípio da            

universalidade. Explica o economista que os grupos de maior renda têm mais acesso a              

65 PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde: Regime jurídico, políticas públicas e controle              
judicial.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 148 
66 MEDICI, Andre. (2010). Judicialização, Integralidade e Financiamento da Saúde no Brasil. 15. 81-7.              
Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/publication/280612164_Judicializacao_Integralidade_e_Financiamento_da_Saud
e_no_Brasil>. Acessado em 29 de out. 2019. 
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informações e mais condições de buscar o poder judiciário que, ao ter sua liminar expedida               

sem os critérios adequados, utiliza-se de recursos públicos para adquirir tratamentos que nem             

sempre são os mais adequados ao caso. Dessa forma a judicialização da saúde acaba              

beneficiando quem tem maior acesso à educação e informação, além de maiores índices de              

renda e inserção social, prejudicando substancialmente o princípio da universalidade e o            

direito coletivo à saúde.  67

 

Sobre o tratamento desigual oferecido para aqueles que buscam o poder judiciário para             

valer seu direito fundamental à saúde, o juiz federal e pós-doutor em Direito Constitucional              

Eduardo Appio desenvolve o raciocínio: 
 

“O direito à saúde, como qualquer outro direito social, deve ser suportado            
pelo orçamento público. Os custos são suportados pelos tributos cobrados de           
todos. Todos pagam, mas apenas alguns poucos pacientes têm acesso efetivo           
a medicamentos de última geração na rede pública de saúde, muitos dos            
quais amparados em liminares judiciais. Não são pessoas de baixa renda. O            
impacto dos tributos nas camadas mais pobres da população é mais intenso            
do que nos estratos superiores. Ainda assim, os juízes veem o orçamento            
público como uma fonte inesgotável de recursos. A eficiência alocativa é           
uma ambição de qualquer administrador público responsável por gerir         
recursos escassos em um ambiente de grande demanda”  68

 

Incontestavelmente, o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais do homem e              

indubitavelmente superiores às argumentações de cunho econômico e orçamentário. Contudo,          

se deve ter em mente que o artigo constitucional que trata do direito à saúde esclarece que                 

será “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de              

doença e de outros agravos”, dando prioridade às políticas públicas de caráter tanto             

econômico como social. Assim, deve se dar prioridade máxima para as políticas públicas já              

oferecidas de forma administrativa, de eficácia e qualidade garantidas, deixando o poder            

judiciário exatamente para aquelas situações que não há como se garantir a saúde do paciente               

através dos meios já disponibilizados. 

 

Além disso, é fundamental ressaltar que, nas palavras do economista André Medici,            

“em sociedades em desenvolvimento como a brasileira, a garantia dos direitos coletivos em             

67 Ibidem. P. 81-87 
68 APPIO E. Os pobres devem pagar as contas dos ricos? JusBrasil Notícias. Disponível em:               
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1062714/os-pobres-devem-pagar-as-contas-dos-ricos. Acessado em 28 de     
out. 2019. 
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saúde deve prevalecer sobre os direitos individuais”. Assim, deve-se dar prioridade àquelas            

ações que visem primeiramente o coletivo, como o fornecimento de medicamentos inscritos            

em listas como a RENAME, garantindo o acesso universal e igualitário constitucionalmente            

assegurado.  69

 

Dessa forma, os critérios estabelecidos pelo Tema 106 do STF são fundamentais para             

se evitar abusos resultantes da falta de regras explícitas, uma vez que, quando se deixa               

unicamente para a subjetividade dos magistrados, nem sempre as decisões vão de acordo com              

a realidade fática da situação, permitindo que “as demandas de saúde sejam infinitas e              

representem não só o que é necessário, mas também a soma de todos os desejos e prazeres da                  

humanidade” .  70

 

O primeiro requisito, acerca do laudo médico fundamentado e circunstanciado, serve           

para atestar que o autor da ação que pleiteia o fornecimento de um medicamento já se                

submeteu aos critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde. O relatório tem por             

finalidade básica comprovar que o paciente se utilizou dos fármacos disponibilizados pelo            

SUS, mas que, por algum motivo que deve ser explicado, não teve o resultado adequado,               

comprovando sua peculiaridade no caso concreto, garantindo a priorização do direito coletivo.  

 

O segundo requisito, acerca da hipossuficiência financeira para arcar com os custos do             

medicamento, tem o intuito de coibir ações como a previamente citada, em que pacientes,              

médicos e empresas se utilizam do Poder Judiciário para burlar os trâmites legais para a               

incorporação no tratamento no sistema de dispensação do SUS. Assim, evita que aqueles mais              

favorecidos economicamente se utilizem de recursos públicos que deveriam ser voltados à            

população mais carente, garantindo o acesso universal e igualitário para todos. 

 

O terceiro e último requisito, acerca da inscrição na ANVISA, tem como foco             

fundamental garantir que o Estado vai fornecer um medicamento seguro, eficaz e adequado             

69 MEDICI, Andre. (2010). Judicialização, Integralidade e Financiamento da Saúde no Brasil. 15. 81-7.              
Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/publication/280612164_Judicializacao_Integralidade_e_Financiamento_da_Saud
e_no_Brasil>. Acessado em 29 de out. 2019. 
 
70  Ibidem. P. 81-87 
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para o paciente, evitando que se perca o controle das drogas disponibilizadas e de abusos da                

indústria farmacêutica.  

 

Assim, os critérios estabelecidos deixam espaço para que haja uma discussão           

acerca das peculiaridades de cada caso concreto, envolvendo todos os atores da situação, e              

evitando situações de abusos de direitos. O SUS deve se basear em “critérios de necessidade,               

oportunidade, razoabilidade, conveniência e essencialidade para a garantia da saúde, em seus            

aspectos coletivos e individuais” . Dessa forma, não devem ser vistos como barreiras ao             71

exercício do direito à saúde da população, pelo contrário, são garantias de que todos terão               

seus direitos assegurados com respeito à universalidade e integralidade de tratamento.  

 

71 MEDICI, Andre. (2010). Judicialização, Integralidade e Financiamento da Saúde no Brasil. 15. 81-7.              
Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/publication/280612164_Judicializacao_Integralidade_e_Financiamento_da_Saud
e_no_Brasil>. Acessado em 29 de out. 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou examinar o direito à saúde e a judicialização do mesmo no               

contexto brasileiro posterior à promulgação da Constituição de 1988. Possuia como propósito            

principal a contribuição para o debate acerca da judicialização da saúde, com foco na              

evolução dos requisitos utilizados pelos tribunais para analisar casos de fornecimento de            

medicamentos não disponíveis normalmente pelas listas do Sistema Único de Saúde.  

 

Em razão da amplitude da problemática e sua complexidade, a pesquisa teve como             

foco principal a análise do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ e dos requisitos oriundos do              

mesmo, estabelecidos como tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo             

específico de ponderar acerca da possibilidade de interferência destes nos princípios do            

Sistema Único de Saúde e do próprio acesso e efetivação do direito fundamental à saúde da                

população.  

 

Ao longo dos estudos, percebeu-se que o direito à saúde já se revestiu das mais               

diversas formas de interpretação. Inicialmente, com a promulgação da Constituição Cidadã, o            

direito à saúde foi elevado à categoria de direito fundamental constitucional pela primeira vez              

no Brasil, apesar de ser considerado um direito fundamental do homem há anos pelos órgãos               

internacionais e possuir, nacionalmente, um apoio já consolidado, representado pelas          

Conferências Nacionais de Saúde. No próprio texto da Constituição verificou-se a existência            

de orientações e diretrizes básicas a respeito de como esse direito à saúde deverá ser               

alcançado, como os princípios da Universalidade e Integralidade de atendimento, inclusive da            

assistência farmacêutica. 

 

A proteção estatal do direito à saúde foi consolidado dois anos após a Constituição,              

com a criação da lei nº 8.080/90, conhecida como Lei do SUS, que organizou as ações                

promovidas pelo Estado em um único órgão, reforçando o já estabelecido em sede             

constitucional. Na presente lei, há claras menções à dispensação de medicamentos pelo poder             

público de forma administrativa, mas nem sempre o que foi legislado corresponde com a              

realidade fática. Assim, por se tratar de um direito humano constitucional e previsto em lei               
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federal, a população começou a se voltar ao Poder Judiciário para ter a defesa do seu direito                 

de ter um atendimento farmacêutico conforme garantido constitucionalmente. 

 

No início do processo de judicialização da saúde, os tribunais superiores consideravam            

o art. 196 da Constituição apenas uma norma programática, incapaz de produzir efeitos             

jurídico-positivos, servindo apenas como orientação para os órgão estatais. Contudo, esta           

situação mudou com o início das ações requerendo o fornecimento de medicamentos em razão              

do diagnóstico de HIV/AIDS. Após comprovado que a parte autora não possuía um controle              

eficaz de sua condição médica utilizando as drogas que era normalmente distribuída pelos             

postos de saúde, foi determinado que o Estado fosse obrigado a arcar com as custas do                

fornecimento de outras medicações à autora, fundamentado nos direitos fundamentais à vida e             

à saúde. Dessa forma, iniciou-se a judicialização da saúde de uma forma mais volumosa que,               

desde então, cresce exponencialmente. 

 

Tendo em vista o grande crescimento das ações voltadas à garantia do direito à saúde,               

foi determinado a realização da Audiência Pública nº 4, buscando chegar em um             

entendimento pacificado sobre o tema. A realização da audiência foi fundamental para a             

judicialização da saúde, uma vez que foram estabelecidos parâmetros para a análise das ações              

e que ocasionaram uma melhor compreensão da situação. Os conhecimentos advindos da            

audiência foram fundamentais nos anos seguintes, mas não suficientes, tendo em vista o             

constante surgimento de ações peculiares que não haviam sido previamente discutidos. 

 

O presente trabalho abordou alguns casos paradigmáticos em razão da judicialização           

da saúde buscando entender a evolução da mesma e quais as peculiaridades de cada caso.               

Primeiramente foi analisado o caso conhecido como Suspensão da Tutela Antecipada nº 175,             

cuja a ação se tratava do pedido que o poder público arcasse com o tratamento da autora por                  

prazo indeterminado com um medicamento de alto custo. Por ter sido proposto pouco tempo              

após a realização da Audiência pública nº 4, foi-se utilizados diversos argumentos presentes             

nas discussões, com destaque para a prioridade dada ao direito à saúde em detrimento dos               

orçamentos públicos. 
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Em seguida, foi necessário haver explanação acerca da atual situação do direito à             

saúde nos tribunais superiores, com o estudo dos recursos extraordinários nº 566.471 e nº              

657.718, buscando justificar a escolha do tema do presente trabalho. O RE nº 566.471,              

conforme exposto, trata de um recorte do tema de fornecimento de medicamentos pela via              

judicial, restringindo-se no âmbito de medicamentos de alto custo para pacientes           

hipossuficientes, ainda pendente de julgamento. Enquanto o RE nº 657.718, por sua vez,             

apesar de ter sido julgado recentemente, trata somente de medicamentos sem o devido registro              

na ANVISA. Assim, foi escolhido o Recurso Especial nº 1.657.156, como objeto principal             

deste trabalho por se tratar de um tema mais abrangente e por já ter se solidificado nas                 

jurisprudências nacionais.  

 

O Recurso Especial nº 1.657.156, em seu turno, foi esmiuçado com o intuito de se               

buscar, primordialmente, a origem e as justificativas para o assentamento dos requisitos do             

tema 106 do STJ. Durante o trabalho, foram expostos, detalhadamente os três requisitos             

apresentados, buscando, através do estudo dos votos dos ministros e das jurisprudências, tanto             

anterior quanto posterior ao julgamento, esclarecer o que cada requisito buscava.  

 

Iniciando o estudo dos requisitos, o laudo médico fundamentado e circunstanciado era            

o requisitos que menos havia divergência no geral, uma vez que se trata de uma determinação                

desde o início da judicialização, conforme exposto no segundo capítulo. O diferencial do             

requisito do presente recurso é a necessidade de se haver expressa menção à tentativas de se                

utilizar medicamentos já disponíveis pela rede pública, priorizando aqueles medicamentos já           

previstos no orçamento e facilitando seu fornecimento. O segundo requisito, referente a            

comprovação da hipossuficiência para adquirir o medicamento, possui o intuito de garantir o             

real acesso universal e igualitário para todos. A existência deste requisito é justificada pela              

necessidade de se evitar que, utilizando-se do poder judicial, haja uma dilapidação do erário              

público com situações em que não correspondem com a realidade da população. O terceiro e               

último requisito, referente à inscrição do fármaco em na ANVISA, busca garantir a eficácia e               

segurança daquela medicação, evitando que o poder público perca o controle das drogas             

presentes no território nacional. 
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Assim, nota-se que os requisitos estabelecidos não ferem os princípios do SUS, pelo             

contrário, servem como guias para os magistrados decidirem de maneira menos subjetiva cada             

caso. Os critérios permitem livremente o debate de cada peculiaridade dos casos concretos a              

virem ser judicializados, visando garantir um real acesso igualitário e universal da saúde             

pública. Assim, não podem ser considerados empecilhos para a efetivação do direito à saúde,              

mas sim uma garantia de efetividade do mesmo com respeito aos princípios da universalidade              

e integralidade. 
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