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RESUMO 

Esta dissertação de mestrado apresenta os principais aspectos legais ligados à 
judicialização da saúde, em especial aos medicamentos. Aborda a questão do acesso 
aos medicamentos no Brasil intermediado pela atuação da justiça, e sob a perspectiva 
das ações impetradas na Comarca de Fraiburgo/SC. Elaborada para suscitar uma 
reflexão crítica sobre a matéria, o trabalho demonstra a necessidade de 
conscientização na busca pela saúde como preservação da vida. A dissertação tem 
como objetivo demonstrar que certos critérios objetivos e constitucionalmente 
justificáveis devem ser observados, muito embora tratar-se de direito universal, com 
atendimento integral, a fim de que as decisões tomadas pelo Poder Judiciário na 
alocação de recursos do SUS não se afaste dos parâmetros fixados pela Constituição 
Federal, e buscando a preservação dos princípios democrático e igualitário. O trabalho 
foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa de campo o 
trabalho foi realizado a partir do levantamento do número de processos judiciais para 
solicitação de medicamentos no período de 2013 a 2018 na comarca de Fraiburgo e 
os resultados mostram que, surpreendentemente, houve um equilíbrio nos últimos 03 
anos. Como o atendimento à saúde deve ser integral, contemplando todas as 
necessidades do indivíduo, observa-se que os maiores números de demandas são 
aqueles que o paciente recorre à justiça para garantir o direito de acesso a 
medicamentos não previstos na lista de fornecimento gratuito pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), apontando para um problema de organização administrativa na saúde 
pública, tanto pela insuficiência na oferta de medicamentos quanto na ineficiência da 
gestão dos recursos públicos. Na análise, podemos atentar que todas as demandas 
possuem em seu bojo pedidos de tutela antecipada, com um alto índice de 
deferimento, levando a crer que o judiciário tem atuado de forma frágil e instável, pois 
as decisões judiciais decorrem apenas de raciocínios jurídicos isolados, amparados 
muitas vezes em apenas um atestado médico e sob o fundamento que a saúde é um 
direito de todos e dever do Estado (CF/88), colocando em risco a democracia e a 
igualdade. Verifica como o lado positivo do Judiciário que o mesmo passa a atender 
demandas sociais que não foram satisfeitas pelos outros poderes. E o lado negativo 
é que questões políticas em sentido amplo não estão sendo equacionadas por quem 
deveria fazê-las. Assim, é de suma importância a responsabilidade dos juízes e 
tribunais diante das possibilidades e limites próprios e intransponíveis, sendo 
recomendada a busca do equilíbrio entre a concessão do direito individual e políticas 
públicas, para que o impacto orçamentário dessas demandas judiciais individuais não 
inviabilize a execução da política de saúde para o coletivo, sobretudo, do progresso 
social. 
 
Palavras-chave: Judicialização da Saúde. Medicamentos. Tutela antecipada. 
Assistência Farmacêutica. Vida. 
 

 



ABSTRACT 

This master's program thesis presents the main legal aspects related to the 
judicialization of health, especially when related to medicine. It brings the question of 
access to medications in Brazil intermediated by the action of justice, and under the 
perspective of actions of Fraiburgo in Santa Catarina. Elaborated to bring up a 
reflective criticism about the subject, the work shows a necessity of demonstrating the 
need for awareness in the pursuit of health as the preservation of life. The dissertation 
aims to demonstrate that certain objective and constitutionally justifiable criteria must 
be observed, even though it is a universal right, with full care, so that the decisions 
taken by the Judiciary in the allocation of SUS resources do not deviate from the 
parameters set by the Federal Constitution, and seeking the preservation of 
democratic and egalitarian principles. The work was done from bibliographical and field 
research. In the field survey, the work was carried out based on the survey of the 
number of lawsuits for drug applications from 2013 to 2018 in the Fraiburgo region, 
and the results show that, surprisingly, there was a balance in the last 03 years. As 
health care must be comprehensive, taking into account all the needs of the individual, 
it is observed that the largest number of demands are those that the patient brings to 
justice to guarantee the right of access to medicines not included in the free supply list 
by the Brazilian system of public health (SUS), pointing to a problem of administrative 
organization in public health, both due to the insufficient supply of medicines and the 
inefficiency of the management of public resources. In the analysis, we can observe 
that all the demands have in their repercussions requests of guardianship anticipated, 
with a high index of deferment, leading to believe that the judiciary has acted in a fragile 
and unstable form, since the judicial decisions arise only from isolated legal reasoning, 
often supported by only one medical certificate and on the grounds that health is a right 
of everyone and duty of the State  (Brazil Federal Constitution of 1988), putting at risk 
democracy and equality. It verifies as the positive side of the Judiciary that the same 
happens to meet social demands that have not been satisfied by the other powers. 
And the downside is that political issues in the broad sense are not being equated by 
who should do them. Thus, the responsibility of the judges and courts in the face of 
their own and insurmountable possibilities and limits is of paramount importance, and 
it is recommended that a balance be struck between the granting of individual rights 
and public policies so that the budgetary impact of these individual judicial demands 
does not prevent execution from health policy to the collective, especially from social 
progress. 
 
Keywords: Health Judicialization. Medications. Advance care. Pharmaceutical care. 
Life. 
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INTRODUÇÃO 

 
A efetivação do direito à saúde, mediante ações judiciais, configura um debate 

vigente, pois compreende a exigibilidade de direitos humanos e fundamentais 

constitucionalmente garantidos que por sua vez impacta em políticas públicas 

vinculadas ao dever do Estado de prestação de saúde.  

Embora aos olhos de muitos o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro seja 

visto como um dos mais avançados sistemas de saúde pública do mundo, muitas 

falhas persistem no SUS e não é possível atender adequadamente a demanda de 

saúde da população, especialmente no que se refere a Assistência Farmacêutica. 

A denominação Assistência Farmacêutica (AF) inclui pesquisa, 

desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, venda, garantia de qualidade de produtos e 

serviços, monitoramento e avaliação de seu uso, na perspectiva de obter resultados 

concretos e melhorar a qualidade de vida da população. 

A Assistência Farmacêutica está regulada mediante a Portaria n. 3.916 de 30 

de outubro de 1998, documento que aprova a Política Nacional de Medicamentos e a 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Saúde em 2004.  

A Resolução do CNS nº 338/2004, define a Assistência Farmacêutica (AF) 

como um conjunto de ações orientadas a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletiva, considerando o medicamento um insumo 

essencial e orientando seu acesso e seu uso racional. 

As ações individuais e coletivas em busca de uma tutela jurisdicional para a 

determinação de que o Poder Público forneça medicamentos, a fim de garantir o 

direito fundamental a saúde, unida a noção de proteção a dignidade da pessoa 

humana, se multiplicam na Justiça. 

O constante aumento das demandas judiciais, demonstra a quase inexistente 

ou a fragilidade das políticas públicas existentes no Brasil. No entanto, esse alarmante 

número de ações impede a recepção de todas essas demandas judiciais pelo Estado 

e lotam o Poder Judiciário. 

A inclusão do direito a saúde na lista dos direitos sociais da Constituição 

Federal representa um importante avanço na história constitucional brasileira, 
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considerando que por primeira vez, o direito a saúde é assegurado de maneira 

igualitária e universal. 

Embora positivado constitucionalmente, o direito a saúde tem natureza 

prestacional e a sua efetivação depende de iniciativas governamentais que até então 

não têm logrado êxito satisfatório, permanecendo a sociedade desamparada em suas 

pretensões frente as obrigações imputadas ao Estado. 

A ampliação das garantias constitucionais, em especial, no atendimento à 

saúde e ao fornecimento de medicamentos, impuseram ao Poder Executivo um 

conjunto de obrigações que, por vezes, ele não consegue atender. Portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário tem sido fundamental para atenuar a insatisfação 

daqueles que buscam o seu amparo como objetivo de verem acolhidas as suas 

demandas particulares. Poderíamos vislumbrar uma solução se as limitações 

operacionais e orçamentárias não resultassem em um negligenciamento ainda maior 

com a coletividade para o atendimento a uma decisão judicial que favorece um 

indivíduo, em detrimento do restante da sociedade. 

Neste sentido vamos a analisar se os critérios antes utilizados, pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como orientação 

para deferir pedidos judiciais de fornecimento de medicamentos novos e de elevado 

custo, pela Administração Pública, ainda podem ser considerados, principalmente 

porque os recursos destinados a saúde pública são reduzidos frente a demandas que 

são infinitas. 

Tomando estes aspectos como direcionamento, estabeleceu-se como 

problema a seguinte questão: Qual a efetividade da judicialização da saúde, 

considerando a tutela antecipada para o fornecimento de medicamentos, como uma 

urgência na preservação da vida?  

O Objetivo geral desta dissertação é analisar a importância da judicialização da 

saúde, considerando a tutela antecipada para o fornecimento de medicamentos, como 

uma urgência na preservação da vida. 

Para atender ao que se pretende no objetivo geral, foram definidas as seguintes 

etapas do trabalho como objetivos específicos: a) Entender o que é judicialização da 

saúde e sua impórtância para a preservação da vida; b) Compreender o que é tutela 

antecipada e sua importância como garantia de direito a saúde; c) Verificar decisões 

e números diante das demandas propostas para fornecimento de medicamentos; d) 

Demonstrar a relevância em estabelecer critérios e parâmetros para a concessão de 
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tutelas antecipadas; e) Identificar a efetividade da tutela antecipada frente a ação de 

medicamentos como preservação da vida, no município de Fraiburgo/SC. 

A pesquisa justifica-se na perspectiva social, em face da importância do direito 

a saúde como parte da vida e a busca constante da população de ver cumprido esse 

direito, responsabilizando o Estado na viabilização dessa garantia, considerando que 

parte significativa da população não tem recursos financeiros que atende a esta 

necessidade fundamental, muitas vezes, para manter a própria vida. Nesse sentido, 

diante desta realidade social, nossa contribuição, a partir de um olhar crítico e 

fundamentado sobre a saúde, busca estimular as políticas públicas através de 

serviços sociais indispensáveis. 

Do ponto de vista acadêmico, é uma pesquisa que procura trazer a tona o papel 

do estado e o debate acadêmico em torno desta questão. Atualmente, as 

universidades precisam reforçar, no processo formativo, a compreenção sobre a 

importância do Estado na manutenção e reestruturação das políticas públicas que 

hoje correm risco de serem extintas em função de uma visão mercantil da vida. Os 

seres humanos, no que concerne às questões coletivas, estão sendo relegados em 

função de uma visão individualista na forma de existir. 

Profissionalmente, esta pesquisa encontra seu sentido por ser uma temática que 

envolve a carreira profissional. Estudar esta questão, com certeza, reforçará a 

compreensão do papel social do profissional de direito que se preocupa com as 

questões sociais coletivas. Este aspecto não se separa da questão pessoal. As 

questões profissionais e pessoais, muitas vezes, se fundem no exercício da profissão. 

Somos sujeitos sociais e como tal, quando tratamos de questões coletivas, razão e 

sentimento se articulam e reforçam, por sua vez, nossa consternação de humanidade. 

O critério metodológico a ser utilizado para investigação e a base lógica do 

relato dos resultados apresentados de acordo Marconi e Lakatos (2006, p. 83) 

consiste em “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista”. 

A natureza da pesquisa se identifica como pesquisa básica, que objetiva 

conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. 

Envolverá levantamento documental, que de acordo com Pasold (2011, p. 207), 

“consiste na técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e 
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coletâneas legais”; bem como a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na 

Internet.  

 O presente estudo será desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa com 

abordagem descritiva. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador possui uma relação com 

o objeto de estudo e necessita estar presente no local de estudo, participando do 

processo.  

 Trabalhar com pesquisa qualitativa numa abordagem qualitativa-descritiva 

consiste numa preocupação de compreender os eventos investigados, descrevendo-

os e procurando as suas possíveis relações, integrando o individual com o social. Por 

essa razão, a pesquisa com tal característica tem em sua essência, segundo Triviños 

(2011, p. 130), o sujeito como ser social e histórico: “A pesquisa de caráter histórico-

cultural, dialético, não ficou na compreensão dos significados que surgiram de 

determinados pressupostos. Foi além de uma visão relativamente simples, superficial, 

estética. Buscou as raízes deles, as causas de sua existência, suas relações, num 

quadro amplo do sujeito como ser social e histórico, tratando de explicar e 

compreender o desenvolvimento de vida humana e de seus diferentes significados no 

devir dos diversos meios culturais”. Este estudo possui caráter descritivo, para Cervo, 

Bervian e da Silva (2007, p.61), este tipo de pesquisa ocorre quando se registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN; DA 

SILVA, p. 79, 2007).  

Nesse sentido, o objetivo foi o de demosntrar o crescente número de ações 

com pedidos de tutela antecipada amparadas no texto constiutucional com uma 

interpretação de forma genérica. Embora nos surpreendemos durante a pesquisa, 

tendo em vista que no município de Fraiburgo foi observado que nos últimos 03 anos 

houve um controle da judicialização de medicamentos, mas, mesmo assim a pesquisa 

demonstra que que no País há um crescimento de ações desta natureza. 

O capítulo primeiro desta Dissertação de Mestrado denomina-se judicialização 

da saúde para a preservação da vida e abordará como característica a busca do poder 

judiciário como acesso pleno e igualitário a ações para a promoção da saúde. Além 

disso abordará aspectos históricos do direito à saúde até a Constituição Federal de 

1988 discorrendo acerca da efetiva formação do direito à saúde no Brasil, sobre a 

aplicabilidade imediata do disposto no artigo 196, e acerca do mínimo existencial e da 

reserva do possível. Segue ainda demosntrando a judicialização da saúde em 
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números e discorre sobre a saúde e os direitos humanos, direito fundamental e a 

dignidade da pessoa humana. Encerra falando a respeito da importância da 

assistência farmacêutica. 

O segundo capítulo ocupa-se com a tutela antecipada, tema de destaque em 

nossa pesquisa. Ressalta os critérios para tutela de urgência ou assecuratória  e os 

momentos para a sua concessão, discorrendo sobre a irreversibilidade da Tutela 

Antecipada e sua possibilidade de revogação e modificação. 

O Capítulo 3 abordará a efetividade da tutela antecipada frente a ação de 

medicamentos e os problemas enfrentados para fazer valer as decisões judiciais.  

O que será abordado nesta pesquisa remete à teoria e também aos aspectos 

práticos dos fenômenos que ocorrem no mundo todo, mas são delimitados, à luz dos 

objetivos desta dissertação, no cenário local. 

 

 



1 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA 

 

Este capítulo tem por finalidade discutir o primeiro objetivo especifico,  

judicialização da saúde para a preservação da vida, organizado em tópicos para dar 

maior visibilidade ao tema desta dissertação, por meio de pesquisa bibliográfica e de 

campo em relação as demandas judiciais envolvendo a saúde no país e em especial 

no município de Fraiburgo. Busca-se desenvolver a questão da saúde como direito 

fundamental social relacionando-a com a dignidade da pessoa humana e trazendo 

alguns aspectos históricos do direito à saúde até a Constituição Federal de 1988. 

Também não há como fugir das especificações do mínimo existencial e da reserva do 

possível, concluindo a segunda parte com a assistência farmacêutica. 

A crescente intervenção da justiça para a preservação da vida vem revelando 

um paradoxo cujos efeitos contraditórios se reforçam mutuamente constituindo o tema 

central deste trabalho, no qual verificaremos que a judicialização da saúde é um 

fenômeno diretamente influenciado pela redução da capacidade prestacional do 

Estado e pela dinamização das demandas sociais. 

Os vínculos entre o Direito e a Saúde intensificaram-se nos últimos anos, com 

a consolidação de jurisprudências e intervenções do Poder Judiciário na gestão de 

saúde, em especial com a CRF/88 ao incorporar claramente o caráter de direito a 

saúde em seu bojo. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em vigor, estabelece em seu artigo 

196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Define, inclusive, que esse 

direito deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas orientadas para 

a redução de risco de enfermidades e para acesso universal e igualitário as ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASL, 1988). 

  

No mesmo sentido, a Constituição em seu art. 6º assegurou o direito à saúde 

como sendo um dos direitos sociais a que todo cidadão faz jus, assim vejamos: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
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infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
(BRASL, 1988).  

 

O direito à saúde está constitucionalmente garantido, ao estabelecer às 

entidades federadas o dever de criar políticas sociais e econômicas que visem garantir 

que todos os cidadãos tenham acesso pleno e igualitário a ações e serviços para a 

promoção da saúde. 

Os avanços tecnológicos relacionados ao tratamento de doenças são 

impressionantes. Dia a dia, novas substâncias e técnicas são descobertas. O que hoje 

é "moderno" na saúde, pode não ser amanhã, tudo é facilmente suplantado por 

inovações nesse campo. No entanto, a velocidade do progresso não anda de mãos 

dadas com as políticas públicas e, em geral, a tecnologia e os novos tratamentos e 

medicamentos têm um custo e esse custo é bastante alto. 

Assim, pessoas em constante busca para manter sua vida e cobertas por seu 

direito, apresentam ações perante o Judiciário, a fim de garantir tratamentos médicos 

ou concessão de medicamentos que, dependendo de seu alto custo, não sejam 

universalizados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

As demandas em relação à oferta de medicamentos aumentam ao longo dos 

anos, como resultado da judicialização da saúde. O crescimento do número de 

processos leva ao risco de que as ações comecem a ser decididas com pouco 

julgamento, sem que as condições factuais de cada caso sejam observadas. 

Como forma de garantir que o Poder Público não seja obrigado a ingressar com 

tratamento desnecessário e, assim, comprometer indevidamente as finanças públicas, 

é fundamental a realização de instrução probatória adequada e comprovação 

periódica do tratamento medicamentoso nessas ações. Principalmente no que tange 

a tutela antecipada, pois esta pode perdurar por muito tempo ou também pode cessar 

a qualquer momento, desregulando todo o tratamento medicamentoso prescrito para 

o paciente/demandante. 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO DIREITO À SAÚDE ATÉ A CONSTITUIÇÃO                                

FEDERAL de 1988 

Em relação à saúde, “os primeiros passos foram dados, bem na verdade, por 

Hipócrates, considerado o pai da medicina. Tanto que ainda nos dias de hoje, 

comumente, nas formaturas de medicina, é realizado o juramento hipocrático” 



17 
 

   
 

(SCHWARTZ; GLOECKNER, 2003, p. 36). Pregava a noção de que a doença é algo 

palpável, com causalidade natural, concepção que ainda é utilizada pela medicina 

contemporânea. 

A igreja também teve uma grande participação desse processo, onde a saúde 

era considerada uma graça ou desgraça divina e a doença era como se fosse uma 

purificação de algum pecado e sua cura viria caso merecesse.  

De acordo com nosso texto constitucional a obrigação de oferecer saúde à 

população é do Estado, e sendo notório que o Estado não consegue cumprir este 

mandamento sozinho os entes políticos buscam parceria com as entidades sem fins 

lucrativos, tais quais as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, apesar da enorme 

dificuldade factual, parte das entidades sem fins lucrativos mantenedoras de 

estabelecimentos de saúde consegue disponibilizar serviços com bastante qualidade 

aos cidadãos. 

Percebe-se que a preocupação em relação aos recursos públicos para a 

promoção da saúde não vem de agora. A saúde é um sistema dentro de um sistema 

maior que é a vida. 

Feitas essas considerações, vejamos um pouco de sua trajetória no direito 

brasileiro, principalmente em suas Constituições. Assim, a Constituição de 1891, 

conhecida como a primeira Constituição da era republicana, não teve em específico 

um artigo que disciplinou a questão da saúde, “o direito à saúde, como retro 

assinalado, continuava a vagar pelo plano do anonimato” (SCHWARTZ; 

GLOECKNER, 2003, p. 41). 

Após o término da Primeira Guerra Mundial, nosso país foi afetado pela sua 

ideologia liberal e a Constituição de 1934, possuindo o propósito de fundamentar e 

instituir um Estado Social, com novas propostas sócio – econômicas, com 

repercussões no direito à saúde. 

O direito à saúde foi realmente previsto, quando a Carta Política prescreve, no 

art. 10, II, a competência concorrente entre União e Estados no que concerne à 

matéria; e no art. 138 prevê a adoção de medidas preventivas e se preocupa com a 

saúde mental.  

Surge então a era Vargas, marcada pelo período de ditadura, chamada de 

ditadura do Estado Novo, tendo duas Constituições nesse período. A primeira era a 

Constituição de 1934, uma constituição democrática, que estabelecia a questão do 

voto secreto, criando a justiça eleitoral, a função social da propriedade e o direito do 
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voto da mulher, mas nada em questão de saúde. A segunda Constituição foi outorgada 

em 1937, chamada de Constituição de Ditadura, por ter um governo fascista, onde até 

a pena de morte era constitucional. 

Com o fim do Estado Novo e a queda da ditadura, o direito a saúde ainda não 

encontrava seu espaço constitucional que lhe era cabido.  

Importante ressaltar o ano de 1.946, que, aos olhos do mundo, muito contribuiu 

para a estabilização dos conceitos da saúde. Ano marcado pelo surgimento da 

Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), surgindo o marco teórico-

referencial do conceito de saúde erigido em 26 de julho de 1946 “a saúde é o completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças”. 

Assim, na busca pelo bem-estar, a saúde passa a ser repensada não como 

caráter de prevenção e tratamento, mas como sinônimo de qualidade de vida. 

Ressalta-se que esse conceito foi estabelecido ao término da Segunda Guerra 

Mundial, assim como destaca Schwartz, (2001, p. 36): 

 
[...] a partir do momento em que o Estado assume papel de destaque no 
cenário da saúde, a vontade política é instrumento de inaplicabilidade do 
conceito da OMS, uma vez que as verbas públicas correm o risco de não 
serem suficientes para a consecução do pretendido completo bem-estar 
físico, social e mental. 

 

Então, em 1964, vem a segunda ditadura e seus atos institucionais, como o A.I 

- 5 (ato institucional número cinco) decretado em 13 de dezembro de 1968, o qual deu 

início ao processo ditatorial no país. Nesse período, foi promulgada a Constituição de 

1967, considerada uma época conturbada, onde pouco após a entrada em vigência 

da Constituição, esta já sofria afronta. 

Com todas essas mudanças e constituições e diante deste caos político, o 

direito à saúde, pouco foi apreciado, notando-se apenas a delegação à União de 

poderes para gerir a educação e a saúde. Mas como o Brasil era signatário da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, nesta, no Art. 25, o direito à 

saúde é capitulado e erigido como elemento essencial à cidadania. 

Será com a Constituição Federal de 1988 que o direito à saúde é inserido de 

forma expressa em um texto constitucional, como por exemplo, o art. 196, 

estabelecendo a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Assim, surgiu 

uma infinidade de direitos e garantias para com a promoção da saúde, bem como Leis 

específicas, como a Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
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Dessa forma, destaca Rocha (1999, p. 63) que,  

 
A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90) regula em todo o território nacional, 
as ações e os serviços de saúde, instituindo o Sistema Único de Saúde, em 
cumprimento ao mandamento constitucional insculpido no art. 200 da Carta 
Magna. Essa lei estabelece o campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
e determina a competência das entidades federativas (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios).  
 

Após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito à 

saúde ainda encontra seus percalços. Como dito inicialmente, a saúde passa a ter um 

papel efetivo ao ser estabelecida como um direito fundamental do ser humano e fica 

a cargo do Poder Público prover as condições mínimas necessárias ao seu exercício.   

1.2 APLICABILIDADE IMEDIATA DO DISPOSTO NO ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL   

Conforme dispõe o §1º do art. 5º da CF/88, as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata. Desta forma, o Judiciário tem o dever 

de aplicação imediata dos direitos fundamentais em razão de estar investido do poder-

dever, da possibilidade de aplicar imediatamente estas normas, passando-se dessa 

forma a assegurar sua plena eficácia. Assim, o direito à saúde, consagrado no art. 196 

da CFB/88, passa a ter aplicabilidade imediata. 

Para ilustrar, vejamos julgados de nossa corte catarinense:  

 

Direito à saúde. Ação proposta em face do estado. Antecipação dos efeitos 

da tutela. Interposição de agravo retido. Apreciação não requerida 

expressamente no apelo. Não conhecimento, ex vi do art. 523, § 1º, do código 

de processo civil. Arguição de carência de ação por falta de interesse de agir 

fulcrada na inexistência de prévio requerimento administrativo. 

Desnecessidade de esgotamento de tal esfera para formulação do pedido 

judicial. Prefacial rejeitada. Medicamento não padronizado. Irrelevância na 

hipótese. Necessidade evidenciada. Prova pericial conclusiva. Pretensão 

julgada procedente. Hipossuficiência de recurso financeiros do paciente. 

Comprovação dispensada ante os princípios da universalidade e da 

igualdade de direito de todos à saúde e às ações e serviços que a garantam 

e que competem ao estado promover de forma a que essa meta seja atingida 

(art. 196 da cf). Falta de dotação orçamentária e risco de lesão à economia 

pública incapazes de desobrigar os entes públicos do dever de assegurar 

amplo e integral acesso à saúde. Condenação inferior ao valor dealçada (art. 

475, §2°, do CPC). Reexame necessário dispensado. Apelo não provido. 

(Processo: 2013.065772-0 (Acórdão); Relator: Gaspar Rubick; Origem: 

Tubarão; Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público; Julgado em: 

27/01/2014; Juiz Prolator: Cláudio Barbosa Fontes Filho; Classe: Apelação 

Cível). 
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Na decisão transcrita podemos observar que para solicitar medicamento 

por via judicial não há necessidade de requerimento prévio administrativo a qualquer 

órgão público, bem como independe tratar-se de medicamento padronizado ou que 

haja hipossufiência financeira por parte do demandante e ainda, que a falta de dotação 

orçamentária e o risco de lesão à economia pública também são incapazes de 

desobrigar os entes públicos do dever de assegurar amplo e integral acesso à saúde. 

O advento da Constituição Federal de 1988 tornou universal o direito à 

saúde, desencadeando uma discussão quanto a sua auto aplicabilidade decorrente 

de eventual caráter programático da regra instituída. Os defensores da plena 

efetividade da norma constitucional argumentavam se tratar de direito hábil de ser 

reivindicado de forma imediata e efetiva, tendo encontrado respaldos jurídicos, dentre 

os quais podemos citar a decisão adotada pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário no 271.286-RS de lavra do Ministro Celso de Mello. 

 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Acórdão: Apelação Cível 

em Mandado de Segurança 2000.015379-6. Relator Desembargador 

Francisco Oliveira Filho. Em 03/11/2003. Ementa: Mandado de Segurança - 

Pleito de Cirurgia Adenoidiana com timpanometria com tubo de ventilação 

bilateral - Recusa do município - Violação direito líquido e certo - Sentença 

positiva - Reexame necessário - Desprovimento. "A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso 

universal   e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

recuperação (art. 196 da CF). "Entre proteger a inviolabilidade do direito à 

vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela 

própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra 

essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 

Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema- que em razão de ordem 

ético-jurídica impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito 

indeclinável à vida (31.1.97, in DJU 13.2.97, Min Celso de Mello negando, na 

espécie, o pedido de suspensão de medida liminar). 

 

As disponibilizações de outros procedimentos necessários à manutenção da 

saúde também são frequentemente sujeitas à apreciação do Poder Judiciário 

demandando-se além do fornecimento de medicamentos, também o custeio de 

intervenções cirúrgicas, vagas em leitos de UTI, alcançando até mesmo a realização 

de tratamentos médicos no exterior. Embora presentes as controvérsias comuns 

diante de temas permeados por tamanha complexidade, especialmente em razão das 

restrições orçamentárias alegadas por todos aqueles que se opõem ao atendimento 
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dessas demandas, as sucessivas decisões favoráveis no que se refere ao direito a 

saúde permitem a continuidade da esperança depositada pela sociedade na justiça. 

Portanto, quando decisões sobre o fornecimento de medicamentos são 

tomadas na esfera judicial também se faz necessária a utilização de critérios por parte 

do juiz, que, por não possuir expertise no tema, deve buscar, além dos fundamentos 

legais aplicáveis ao caso, o uso de determinados critérios afim da necessária 

segurança jurídica, pois podemos observar em um mesmo tribunal julgamentos 

diferentes. 

Ainda, vale registrar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 97.000511-3 de relatoria do Desembargador 

Sérgio Paladino, especialmente em razão dos julgadores não terem levado em conta 

o custo efetivo da realização dos direitos, uma vez que, neste caso, o Tribunal 

entendeu que a constitucionalização do direito à saúde seria suficiente para 

determinar ao Estado o custeio de tratamento experimental no exterior de menor 

vítima de distrofia muscular progressiva de Duchenne, ao custo de US$163.000, 00 

(cento e sessenta e três mil dólares) ainda que o tratamento não tenha a sua eficácia 

comprovada. Entretanto, vale aqui mencionar que pedido idêntico a este foi rejeitado 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 1997.001982-3, julgado em 13/06/2000 no 

TJSC. 

Sarlet (2004, p. 268), explica que “a função exercida pelos direitos 

fundamentais se encontram umbilicalmente ligadas à sua eficácia e aplicabilidade” e 

acrescenta: “não esqueçamos que o postulado da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais não elucida de que forma se dá esta aplicabilidade e quais os diversos 

efeitos jurídicos que lhe são inerentes”.  Mas a concretização dos direitos sociais está 

na disponibilidade de recursos por parte do Estado (reclamado), e ele não possuindo 

os recursos suficientes, não terá como se falar em efetividade da prestação 

jurisdicional. 

A saúde é direito fundamental do homem, e a norma do art. 196 da CFB/88 se 

reveste de aplicabilidade imediata e eficácia plena, por força do dispositivo no art. 5º, 

§1º, da Carta Magna, e reconhecido pelo órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro 

– o Supremo Tribunal Federal (STF). O Ministro Marco Aurélio na decisão do Agravo 

Regimental em Agravo de Instrumento n. 238.328-0, afirma que o preceito do artigo 

196 da Carta da República é de eficácia imediata. 
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SAÚDE - PROMOÇÃO - MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da 
Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo 
Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, 
especialmente quando em jogo doença contagiosa como é a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (STF – AGRAG 238328.RS/1999 – Rel. Min. 
Marco Aurélio).  
 

Também, Silva (2008, p. 180), explicita que “a Constituição é expressa sobre o 

assunto, quando estatui que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata” (grifo do autor). Assim, Silva (2008, p. 180), 

explica que “por regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais 

democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata”. 

Dessa forma, cabe ressaltar que as normas constitucionais de eficácia plena 

têm aplicabilidade direta, imediata e integral, e não dependem de legislação posterior 

para a sua executoriedade.  

Merece destaque as questões pertinentes ao mínimo existencial e à reserva do 

possível por estarem engajados dentro dos direitos fundamentais, em específico na 

esfera do direito à saúde, e também por ter um expressivo número de ações judiciais 

envolvendo essa questão de direito à saúde com a reserva do possível. 

 

1.3 MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL     

 

O mínimo existencial consiste no conjunto de bens e utilidades indispensáveis 

a uma existência humana digna. Utilizando-se de uma visão social, percebe-se a 

existência dos direitos econômicos e sociais e, por reflexo, a reserva do possível, ou 

seja, dos desígnios da lei instituidora das políticas públicas, da reserva da lei 

orçamentária e do empenho da despesa por parte da Administração Pública. 

Muitas vezes os direitos sociais prestacionais encontram barreiras para sua 

efetivação, em razão da escassez de recursos e também pela reserva do possível, 

por dependerem da disponibilidade de recursos financeiros para sua concretização,  

 
de acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade dos direitos 
sociais a prestações materiais estaria sob a reserva das capacidades 
financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais 
dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos (SARLET; 
FIGUEIREDO, 2008, p. 29). 
 

Segundo Fraga (2010, p. 01), “a teoria do Mínimo Existencial visa aclarar a 

necessidade e a busca do ser humano pela sobrevivência, declara o mínimo que se 
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há de ter para uma vida digna, é a teoria intrínseca no rol dos Direitos Fundamentais, 

preconizados pela Carta Magna de 1988”. 

Atualmente, importantes temas tem sido objeto de discussões, dentre eles a 

capacidade limitada do Poder Público de prover todas as necessidades ilimitadas da 

coletividade no campo da saúde e dificilmente terá condições de promover um 

atendimento integral a todos. Assim, inúmeras ações acabam sendo geradas devido 

ao não-atendimento de todas as pessoas que venham a necessitar de uma prestação 

por parte do Estado. 

Esses descontentamentos acabam por desembocar no Poder Judiciário, que 

terá de tomar uma medida. No caso do fornecimento de medicamentos, ou o Judiciário 

concede o fornecimento, atendendo ao art. 196 da CFB/88 e ao próprio mínimo 

existencial de dignidade humana, ou nega o pedido e deixa de atender a um direito 

fundamental, a saúde. 

Assim, as ações públicas destinadas a concretizar o direito à saúde devem 

guardar paralelismo em relação às garantias previstas no ordenamento jurídico sem 

perder de vista as regras e princípios basilares da Administração Pública, dentre os 

quais aquele arrolado no inciso I do art. 167 da CFB que veda a realização de 

iniciativas não previstas na lei orçamentária anual, bem como a realização de 

despesas que excedam os créditos orçamentários. Assim, passamos a identificar 

duas variáveis a serem ponderadas por ocasião do atendimento às demandas de 

saúde: a) a variável qualitativo-normativa-constitucional contemplando um direito 

fundamental; b) a variável quantitativa-orçamentária, representativa das 

possibilidades materiais limitadas em face de atendimento de demandas judiciais, 

conforme inciso II do mesmo artigo.  

Deve-se entender que para o reconhecimento dos direitos fundamentais se 

considera a garantia de uma vida digna e de condições mínimas de sobrevivência. 

Com isso, pressupõe que a saúde é o mínimo (existencial) que um Estado 

democrático de Direito deve prestar a seus cidadãos, cumprindo com seu papel de 

garantidor. 

Entende-se por uma vida digna, aquela em que o ser humano deve ser elevado 

ao objetivo máximo do ordenamento, merecedor de respeito e de um viver digno. O 

escopo é garantir o bem-estar do homem, o mínimo, ou seja, o razoável, para se ter 

uma vida digna, combatendo as desigualdades e a pobreza, proporcionando o Viver 

humano. 
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Assim, o conceito de mínimo existencial está intimamente ligado ao da 

dignidade da pessoa humana e, por sua vez, ao direito à vida, por abrangerem 

prestações básicas para a sua efetivação e também por estarem de alguma forma 

ligados aos direitos fundamentais. Sarlet; Figueiredo (2008, p. 27), explicam que “com 

efeito, argumenta-se que as prestações necessárias a efetivação dos direitos 

fundamentais depende sempre da disponibilidade financeira e da capacidade jurídica 

de quem tenha o dever de assegurá-las”. Subentende-se, a partir desse 

posicionamento, que o Estado possui uma capacidade limitada para com prestações 

que compõem a área dos direitos fundamentais sociais. 

Ademais, Sarlet (2011, p. 325), sustenta que, 

Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito 
à saúde, venham a opor – além da já clássica alegação de que o direito à 
saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado 
como norma de eficácia limitada – os habituais argumentos da ausência de 
recursos e da incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a 
alocação e destinação de recursos públicos, não nos parece que esta solução 
possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a 
preservação do bem maior da vida humana. 
 

No caso do direito à saúde, por mais que os poderes públicos venham a opor 

o reconhecimento de um direito originário a prestações materiais, apoiados em 

argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos judiciários para 

decidirem sobre a alocação e destinação de recursos públicos, tal argumento não 

deverá prevalecer, ao passo que está em jogo a preservação do bem maior da vida 

humana. 

 Em relação à reserva do possível, podemos dizer que estas devem se dar 

dentro das possibilidades financeiras do poder público e os indivíduos podem acionar 

o judiciário para exigir do Estado prestações de cunho sociais para a sua 

sobrevivência.  

Na teoria do princípio da reserva do possível, as limitações de ordem 

econômica podem comprometer de sobremaneira a plena implementação dos direitos 

sociais, ficando a satisfação destes direitos, na pendência da existência de condições 

materiais especialmente econômicas. 

Todavia, faz-se referência a dimensão tríplice a que se referem Sarlet; 

Figueiredo em relação à reserva do possível:  

a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 
fundamentais;  
b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos [...]; 



25 
 

   
 

c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações 
sociais, a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da 
prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, 
também da sua razoabilidade. Todos os aspectos referidos guardam vínculo 
entre si e com outros princípios constitucionais, exigindo, além disso, um 
equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado, para que, na 
perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade dos direitos 
fundamentais, possam servir não como barreira intransponível, mas inclusive 
como ferramenta para a garantia também dos direitos sociais de cunho 
prestacional. A reserva do possível constitui, em verdade (considerada toda 
a sua complexidade), espécie de limite jurídico e fático dos direitos 
fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas circunstâncias, 
como garantia dos direitos fundamentais, por exemplo, na hipótese de conflito 
de direitos, quando se cuidar da invocação – desde que observados os 
critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo existencial em relação 
a todos os direitos fundamentais – da indisponibilidade de recursos com o 
intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental 
(SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 30). 

 

Embora tratamos de direito fundamental, o direito a saúde possui um liame com 

a reserva do possível já que depende da disponibilidade financeira do poder púbico e 

a garantia ao mínimo existencial funciona como parâmetro mínimo para essa 

efetividade. 

 

1.4 JUDICIAÇIZAÇÃO DA SAÚDE EM NÚMEROS  

 

De acordo com os dados extraídos da publicação “Números atualizados da 

judicialização da saúde no Brasil”, do Juiz Federal Clenio Jair Schulze, baseado no 

Relatório Justiça em Números (2017), tramitaram 1.346.931 processos judiciais de 

saúde de natureza cível ajuizados até 31/12/2016 e em trâmite no 1º grau, no 2º grau, 

nos Juizados Especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas Turmas Recursais e nas 

Turmas Regionais de Uniformização. 
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Quadro Nº 01: Relatório Justiça em Números 2017 

Tipos de processos Quantidade de processos 

Saúde (direito administrativo e outras matérias de 
direito público) 

103.907 

Fornecimento de medicamentos – SUS 312.147 

Tratamento médico-hospitalar – SUS 98.579 

Tratamento Médico hospitalar e/ou fornecimento de 
medicamentos – SUS 

214.947 

Assistência à Saúde 28.097 

Ressarcimento ao SUS 3.489 

Reajuste da tabela do SUS 2.439 

Convênio médico com o SUS 1.037 

Repasse de verbas do SUS 786 

Terceirização do SUS 676 

Planos de saúde (direito do consumidor) 427.267 

Serviços hospitalares – Consumidor 23.725 

Planos de saúde (benefício trabalhista) 56.105 

Doação e transplante órgãos/tecidos 597 

Saúde mental 4.612 

Controle social e Conselhos de saúde 2.008 

Hospitais e outras unidades de saúde 8.774 

Erro médico 57.739 

TOTAL 1.346.931 

Fonte: Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG), 2017. 

 

De qualquer modo, o novo diagnóstico numérico indica que existe 

uma explosão de novos processos sobre a Judicialização da Saúde no Brasil. As 

medições anteriores apontavam: 854.506 demandas em 2015 (IPOG, 2017) 1  e 

392.921 processos em 2014.2 

A propositura de ações judiciais relacionadas ao direito da saúde, contra os 

poderes públicos, apontam que grande parte desta demanda se concentra em 

processos judiciais de cidadãos reivindicando o fornecimento de medicamentos.  

Em pesquisa realizada junto ao poder judiciário do município de Fraiburgo/SC, 

observamos um quadro um pouco diferente da realidade apresentada em nosso país 

em anos anteriores. 

 

 

 

                                                 

1 Relatório Justiça em Números de 2017 

2 Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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Quadro Nº 02: Relatório de ações de medicamentos na comarca de Fraiburgo/SC. 

 
Período  Quantidade 

de ações 
requerendo 
medicamentos 
distribuídos   

Com pedido 
de 
antecipação 
de tutela 

Deferimento 
de 
antecipação 
de tutela 
requerida 

Observação 

1° a 31/12/2013 1 1 1  

1° a 31/12/2014 4 4 3 1 indeferida e  

1° a 31/12/2015 21 21 19 1 indeferida e 1 
declinada a 

competência para 
a Justiça Federal 
antes da análise 

do pedido  

1° a 31/12/2016 17 17 14 3 indeferidas  

1° a 31/12/2017 14 14 10 4 indeferidas  

1° a 31/12/2018 20 20 09 7 indeferidas,  
1 desistida e  

3 arquivadas por 
litispendência  

TOTAL 77 77 56 21 

Fonte: Poder Judiciário de Santa Catarina – Comarca de Fraiburgo 

 

Todos os processos da amostra selecionada tratam-se de pedidos de 

medicamentos individuais com pedido de antecipação da tutela judicial, com alto 

índice de deferimento da medida processual pelo magistrado. 

Solicitado também ao setor de distribuição acerca da quantidade de demandas 

envolvendo judicialização da saúde (incluindo medicamentos) durante o período 

selecionado (05 anos) e os números passados foram de 112 processos no total, sendo 

eles:  
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Quadro Nº 03: Relatório de judicialização da saúde na comarca de Fraiburgo/SC. 
 

Período Quantidade de demandas envolvendo a judicialização da 

saúde (incluindo medicamentos)  

1° a 31/12/2013 01 

1° a 31/12/2014 07 

1° a 31/12/2015 29 

1° a 31/12/2016 27 

1° a 31/12/2017 18 

1° a 31/12/2018 30 

Fonte: Setor de distribuição de processos da Comarca de Fraiburgo 

  

Na análise desta pesquisa numérica podemos concluir que embora as 

demandas envolvendo pedido de medicamentos tem crescido em nosso país, a tese 

firmada no IRDR nº 0302355-11.2014.8.24.0054 no estado de Santa Catarina bem 

como o acórdão de mérito do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, representativo da 

controvérsia repetitiva descrita no Tema 106 de repercussão nacional, os quais 

geraram a suspenção legal dos processos judiciais durante seus julgamentos 

trouxeram mudanças na forma de instrução processual, refletindo um equilíbrio da 

judicialização da saúde, e portanto, observamos no município de Fraiburgo um 

controle da proposituras de ações desta natureza. 

Em razão da controvérsia jurídica acerca dos requisitos necessários para a 

procedência desses tipos de pleitos, a corte catarinense também instaurou o Incidente 

de Demandas Repetitiva transitado em julgado em 25/04/2017, afim de uniformizar o 

entendimento aplicável aos casos de dispensação de medicamentos  

Do mesmo modo, em abril de 2017, por ser considerado tema de recurso 

repetitivo, o ministro Benedito Gonçalves determinou a suspensão nacional de 

processos movidos por pacientes que pleiteavam medicamentos não contemplados 

em lista disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A orientação do STJ 

decorreu da análise de controvérsia envolvendo o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro que manteve sentença determinando ao Estado o fornecimento de três colírios 

a uma paciente com diagnóstico de glaucoma, que alegou não possuir condições 

financeiras para adquirir os medicamentos prescritos (REsp nº 1657156/RJ). Para o 

tribunal fluminense, o poder público deve fornecer assistência médica e farmacêutica 
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aos que dela necessitarem, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei nº 

8.080/1990. Todavia, para o estado do Rio de Janeiro, o SUS deve fornecer apenas 

os medicamentos previstos em atos normativos do Ministério da Saúde. 

O repetitivo é um dispositivo jurídico usado quando um grupo de recursos 

possui teses idênticas, ou seja, tem fundamento na mesma questão de direito. Desta 

forma, o processo fica suspenso no tribunal de origem até o pronunciamento definitivo 

do STJ sobre a matéria. 

A decisão possui a seguinte ementa: 

Administrativo. Proposta de afetação. Recurso especial. Rito dos recursos 

especiais repetitivos. Fornecimento de medicamentos. Controvérsia acerca 

da obrigatoriedade e fornecimento de medicamentos não incorporados ao 

programa de medicamentos excepcionais do sus.  

1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo estado, 

de medicamentos não contemplados na portaria n. 2.982/2009 do ministério 

da saúde (programa de medicamentos excepcionais).  

2. recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do cpc/2015 (art. 

256-i do RISTJ, incluído pela emenda regimental 24, de 28/09/2016). 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou em 25/04/2018 (publicado em 

04/05/2018) o Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ e estabeleceu os seguintes 

requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados no Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

1 - 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; 

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento 
prescrito; e 

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

 

Tem-se como principal consequência do julgamento a determinação de 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais e 

coletivos, que versem sobre o tema discutido, nos termos do art. 1.037, inciso II, do 

CPC. A isonomia e a segurança jurídica servem a priori, como justificativa para a 

suspensão de todos os casos que versem questão idêntica àquela decidida no caso 

repetitivo, na medida em que se evitaria, com isso, a possível prolação de decisões 

díspares passíveis de reforma após a fixação do padrão decisório. 

Conforme dito alhures, atribuímos o resultado da pesquisa realizada na 

comarca de Fraiburgo a observação do IRDR representativo da controvérsia descrita 

no tema 106 do STJ e do IRDR citado na Portaria nº19/2017 (0302355-
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11.2014.8.24.0054) e também à própria Portaria, através da qual o magistrado editou 

considerações e requisitos para a interposição de ações em relação a saúde. Assim, 

temos que se os operadores do direito estiverem observando as várias 

recomendações editadas pelos Tribunais, pelo CNJ e até mesmo Portarias locais 

como esta que nos referimos, haverá um impacto positivo na judicialização da saúde 

em todo território nacional. Infelizmente não encontramos dados numéricos 

atualizados no Estado ou no país para que pudéssemos comparar antes e depois do 

julgamento do referido recurso repetitivo (IRDR).  

O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR - n. 0302355-

11.2014.8.24.0054 trouxe Medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário 

Catarinense para qualificar a Judicialização de Medicamentos. 

Sistema Único de Saúde. Dispensação de medicamentos e terapias pelo 

poder público. Distinção entre fármacos padronizados dos não componentes 

das listagens oficiais do sus. Necessária repercussão nos requisitos 

imprescindíveis ao nascimento da obrigação positiva do estado.  

 

Teses Jurídicas firmadas:  

1.1 Para a concessão judicial de remédio ou tratamento constante do rol do SUS, 

devem ser conjugados os seguintes requisitos: (1) a necessidade do fármaco 

perseguido e adequação à enfermidade apresentada, atestada por médico; (2) a 

demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho à obtenção pela 

via administrativa.  

1.2 Para a concessão judicial de fármaco ou procedimento não padronizado pelo SUS, 

são requisitos imprescindíveis: (1) a efetiva demonstração de hipossuficiência 

financeira; (2) ausência de política pública destinada à enfermidade em questão ou 

sua ineficiência, somada à prova da necessidade do fármaco buscado por todos os 

meios, inclusive mediante perícia médica (ANEXO 02).  

No entanto, observa-se que no município de Fraiburgo, o juiz responsável pela 

vara que trata das ações que envolvam medicamentos, publicou em 27/11/2017 

Portaria nº 19/2017 (ANEXO 01), referindo procedimentos necessários para a 

propositura da ação, elencando uma série de documentos e certidões visando a 

regularização da forma de instrução das petições iniciais. Isto, a nosso ver, também 

contribui para o equilíbrio da judicilização da saúde no município.  

A construção normativa de uma sociedade pressupõe o conflito de interesses 

e, do mesmo modo, a demanda judicial reflete disputas, conquistas ou retrocessos, 
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estabelecidos para além da esfera jurídica. O grande desafio é pensar na 

judicialização da saúde como estratégia legítima, porém a ser orquestrada com outros 

mecanismos de garantia constitucional de saúde para todos. As demandas judiciais 

não podem ser consideradas como principal instrumento deliberativo, pois, de fato, 

para o alcance da justiça, deve ser adotado um conjunto de ações por meio das quais 

se busque implementar as diretrizes constitucionais. 

 

1.5 DIREITOS HUMANOS E SAÚDE    

 

Direitos humanos são os direitos que todas as pessoas têm, em virtude da sua 

condição humana comum, de viver em liberdade e dignidade. O conceito de direitos 

humanos abriga a ideia de que toda pessoa deve usufruir de seus direitos sem 

distinção de raça, cor, sexo, gênero, orientação sexual, classe, idioma, religião, 

opiniões políticas, nacionalidade ou marcadores sociais. 

Os direitos humanos têm sua base no respeito à dignidade humana e no valor 

de cada pessoa. São tidos como universais, porque são aplicados igualmente e sem 

nenhum tipo de restrição ou discriminação a todo e qualquer ser humano. São também 

inalienáveis, isto é, ninguém deve ter seu direito tolhido e não podem ser cedidos 

voluntariamente por ninguém. Por último, os direitos humanos são considerados 

indivisíveis, quer dizer, coexistem de modo interrelacionado e interdependente sendo, 

por esta razão, insuficiente respeitar apenas alguns deles e relegar os demais 

(PEREIRA JÚNIOR, n/i).        

Podemos dizer que o significado dos direitos humanos transcende a ideia de 

direitos legais; é um parâmetro ético universal de agir, que deve ser seguido por 

governos, instituições e indivíduos. O reconhecimento desses direitos pela 

comunidade internacional decorre de uma exigência moral inscrita na máxima do 

respeito universal devido a todos os seres humanos (PEREIRA JÚNIOR, n/i). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao ser adotada e proclamada, 

em 1948, mediante Resolução 217 A (III), da Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AGNU), fez referência a saúde em seu artigo XXV: 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 
e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
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Citado documento, é considerado um marco na luta pelos direitos humanos 

entre os países membros, cujo compromisso deveria implicar na destinação de 

recursos financeiros e administrativos, por meio de políticas públicas, que garantiria, 

na prática, o direito a saúde da população, em especial, dos grupos menos favorecidos 

economicamente. O direito a saúde está diretamente relacionado ao direito a vida e a 

dignidade da pessoa humana, constituindo também como um dever do Estado, no 

sentido de proporcionar aos indivíduos o acesso aos serviços orientados a proteção e 

recuperação da saúde de maneira eficaz.  

Em verdade, até a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 “nenhum texto 

constitucional se refere explicitamente à saúde como integrante do interesse público 

fundante do pacto social” (DALLARI, 1995, p. 23), somente vindo a ser positivada no 

Brasil após 40 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

É importante notar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 é o marco 

simbólico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no 

Brasil. Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os Direitos Humanos já 

tivessem sido declarados, antes do advento da Constituição Federal de 1988, que o 

direito à saúde é um direito humano fundamental, esta é a primeira Carta Magna 

brasileira a postulá-lo como tal. 

O direito à saúde, elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar 

interligado ao direito à vida e à existência digna, representa um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e legislação uma 

obrigação do Estado e uma garantia de todo o cidadão (MALLMANN, 2012) 

Assim, a valorização do direito à saúde se deve ao fato desse ser um direito 

fundamental do homem, considerando-se que a saúde é “um dos principais 

componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para sua existência, seja 

como elemento agregado à sua qualidade. Assim, a saúde se conecta ao direito à 

vida” (SCHWARTZ, 2001, p. 52). 

O direito fundamental à saúde está entre os mais importantes direitos 

consagrados pelo texto constitucional de 1988, pois visa contemplar de forma direta o 

bem da vida, também representando na Constituição brasileira considerado de 

extrema importância, e que também tem sido previsto na maioria das Constituições 

de todo o mundo, porém têm sido muitas vezes desprezado pelo Estado que mesmo 

sabendo de sua previsão constitucional e da necessidade de efetivá-los deixa de o 

fazer por encontrar limites orçamentários, os quais jamais deveriam existir.  
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Com efeito, os direitos sociais assegurados na Carta Magna de 1988 são 

classificados pela doutrina pátria como direitos de segunda dimensão, os quais 

exigem uma atuação ativa do Poder Público em prol dos menos favorecidos e dos 

setores economicamente mais debilitados da sociedade (TAVARES, 2003). Assim, 

surge para os cidadãos a legitimidade para a reivindicação de determinadas 

prestações positivas e materiais do Estado para a garantia de cumprimento desses 

direitos. 

O termo direitos humanos possui relação com os documentos de direito 

internacional, por se referir àquelas posições jurídicas que reconhecem a todos certos 

direitos inalienáveis por sua condição de ser humano, independentemente do seu 

vínculo com determinada ordem constitucional, almejando, dessa forma, a validade 

universal, para todos os povos e tempos, revelando um inquestionável caráter 

supranacional.  

O direito à saúde é reconhecido formalmente como um direito humano voltado 

à preservação da vida e dignidade humana. Pode-se dizer que, nesse aspecto, há 

absoluta concordância entre o direito vigente, nas leis internacionais e nacionais, e a 

moralidade comum. Os direitos humanos e a saúde se relacionam, já que os 

profissionais da área da saúde e aqueles que trabalham com direitos humanos 

possuem a premissa da dignidade do ser humano. 

Ao abordar a saúde como um direito humano fundamental, por certo deveriam 

ser garantidos por todos os Estados, porém nem sempre ocorre, afinal, não só no 

Brasil, mas em muitos países, mesmo reconhecendo tais direitos, não os contemplam 

de forma digna e eficaz.  

 

1.6 A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA   

 

A expressão, direitos fundamentais, deve ser empregada para aqueles direitos 

do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional estatal. 

A definição moderna de saúde mais utilizada foi desenvolvida pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS): “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade”. Através desta 

definição, a OMS ajudou a expandir o pensamento da saúde para além de uma visão 

limitada, biomédica e fincada na patologia para um domínio mais positivo que inclui o 
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“bem-estar”. Também, ao explicitar e incluir as dimensões social e mental do bem-

estar, a OMS radicalmente estendeu as responsabilidades dos profissionais de saúde 

e sua relação com todo o conjunto da sociedade (MANN et al., 1994). 

Podemos dizer que a saúde, dentro da classificação de direitos humanos 

fundamentais em gerações, enquadra-se na 2ª geração, que englobaria os direitos 

sociais, culturais e econômicos, em que o Estado assume uma indiscutível função de 

promoção, não mais sendo suficiente sua abstenção em relação ao indivíduo, 

entendendo-se abstenção como a não interferência do Estado sobre a vida das 

pessoas. São os direitos à igualdade, que traduzem uma situação na qual o Estado 

deve prestar serviços ao cidadão tendo por objetivo atingir a justiça social.  

O conceito de saúde formulado pela Organização Mundial de Saúde, levando 

em conta não só as causas biológicas da doença, mas também, as causas sociais, 

influenciou o modo de ver o direito à saúde nas sociedades modernas. Da mesma 

maneira, contribuiu para a formulação de um conceito jurídico de saúde e seu 

enquadramento como direito fundamental. Assim, pode-se afirmar que a saúde, 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, é um direito fundamental da 

pessoa humana frente ao Estado e aos demais indivíduos. Este novo conceito, ditado 

pela OMS, foi recepcionado pela Constituição do Brasil, inserindo o direito à saúde no 

catálogo dos sociais, logo, direito fundamental (SAMPAIO, 2003). 

Todo dispositivo da Constituição Federal, especialmente aqueles referentes 

aos direitos fundamentais, são possuidores de determinado grau de eficácia e 

aplicabilidade, e o parágrafo 1º do Art. 5º da nossa Carta Magna dispõe: "As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata" (BRASIL, 

1988). É a partir deste artigo constitucional que se discorrerá sobre a temática da 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

O direito a saúde está interligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Tal princípio se encontra previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal 

Brasileira. Elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao 

direito à vida e à existência digna, representa um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e legislação pátria uma 

obrigação do Estado e uma garantia de todo o cidadão. 

Neste sentido, o Estado tem o dever de garantir aos cidadãos acesso a saúde, 

respeitando a dignidade, vez que a Carta Magna brasileira impõe essa atribuição. Não 
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se pode falar em concretização de direitos fundamentais se o Estado, que os acolheu, 

não planeja e implementa políticas públicas eficazes. 

Nossa Carta Constitucional, no Art. 196 (BRASIL, 1988), estabelece que o 

dever do Estado em relação a saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e 

económicas, tendo como objetivos a redução do risco de doenças e outras queixas, 

assim como, o acesso universal e igualitário as ações e serviços. Também atribui 

competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar sobre 

proteção e defesa da saúde. 

Todavia, a materialização do direito à saúde, através da distribuição de 

medicamentos pelo Poder Público, tem se demonstrado ineficiente, visto que 

inúmeros são os casos em que o enfermo vem a falecer ou tem seu quadro clínico 

agravado em razão da omissão do Estado no fornecimento de medicação que 

possibilitaria o adequado tratamento daquela enfermidade. 

Descrever sobre a saúde como direito fundamental social e a dignidade da 

pessoa humana parece até ser matéria fácil constitucionalmente falando, mas, quando 

se depara com a realidade social de nosso país, pode-se dizer que vivemos um 

desarranjo social. Por outro lado, a saúde não é tão ruim assim para os que têm 

condições de custear suas despesas com tratamentos caros. Aqueles que não 

possuem uma situação financeira estável, ou que não dispõem de condições para 

bancar medicamentos e tratamentos particulares, tendem a padecer em filas de 

hospitais, a espera de atendimento pelo SUS, ou se utilizam das tutelas de urgência 

juntamente com o princípio do acesso à justiça para conseguir fornecimento de 

medicamento excepcional, de alto custo. 

Por vezes, em razão da urgência quanto ao fornecimento desses 

medicamentos, muitos, devido ao processo de convalescimento da doença, não 

conseguem ir até o fim da demanda. Aí se pergunta, onde fica a dignidade dessas 

pessoas? Outro problema que vem dificultando o fornecimento dos medicamentos é 

que os entes públicos tentam se esquivar de suas responsabilidades, jogando o ônus 

de um para outro. Este embate pode ser visualizado principalmente em ações quando 

o Estado e o Município são citados. Enquanto se inicia a discussão sobre quem tem 

o ônus ou não desta obrigação, a saúde dessas pessoas vai se agravando, sem falar 

no desgaste e na humilhação que as famílias têm que suportar durante essas ações.  

A saúde é um direito fundamental social, estabelecido no caput do art. 6º da 

CFB/88 (especificamente no título II que aborda os direitos e garantias fundamentais 
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e no capítulo II, que trata dos direitos sociais). Acrescenta o art. 196 da CFB/88, o qual 

define que a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado assegurar o bem-estar 

da sociedade. Logo tanto o direito à vida como o direito à saúde tem a sua 

consagração no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Sendo que o direito à saúde se encontra inserido no título II que aborda os 

direitos e garantias fundamentais, cabe enfatizar o art. 5º, §1º, da CFB/88 “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, 

1988).  

Bem como lembram Schwartz; Gloeckner (2003, p. 113), em relação ao 

entendimento de Robert Alexy “o direito à saúde, conectado ao princípio da igualdade, 

a preservar a autonomia, pelo fato de ser um direito à prestação, reconfigura o 

pensamento de Platão em As Leis, que contém o mandamento para tratar igualmente 

o igual e desigualmente os desiguais”.  

Então o direito à saúde é um direito fundamental social, concluindo pelo 

princípio da igualdade, no qual a saúde é direito de todos, sem qualquer distinção, e 

é dever do estado promover este acesso igualitário. Por esse motivo, o art. 198 da 

CFB/88 estabelece que o SUS garanta essa assistência através de recursos do 

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

Municípios, além de outras fontes, com prioridade para com as atividades preventivas. 

Com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, passou-se a regular em todo 

território nacional as ações e serviços de saúde (SUS) integrando todos os entes 

federados. 

A lei vai tratar a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, subentendendo 

que em termos de saúde pública, os entes federados serão solidários. Face essas 

considerações, cabe trazer uma jurisprudência que trata da solidariedade dos entes 

federados em relação ao atendimento do direito fundamental à saúde. 

 

Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Desnecessidade de comprovação da situação de 

hipossuficiência. Possibilidade de substituição de um remédio prescrito por 

outro disponibilizado pelo sus. Sentença que determinou as alterações 

conforme o laudo pericial e a prescrições médicas atualizadas. Fármaco não 

padronizado. Irrelevância. Indispensabilidade do uso do remédio específico 

demonstrada. Evidenciada a necessidade do fármaco para o tratamento do 

paciente, o fato de aquele não ter sido padronizado pelo SUS para a doença 

em questão não exime o ente público de fornecê-lo. Obrigação que não pode 
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ser negligenciada sob justificativa do caráter programático do art. 196 da CF. 

"Não há como falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, nem 

em indevida interferência de um Poder nas funções de outro, se o Judiciário 

intervém a requerimento do interessado titular do direito de ação, para obrigar 

o Estado a cumprir o seu dever constitucional de proporcionar saúde às 

pessoas, que não foi espontaneamente cumprido. A falta de dotação 

orçamentária específica não pode servir de obstáculo à aquisição e ao 

fornecimento dos medicamentos ao doente necessitado, sobretudo quando a 

vida é o bem maior a ser protegido pelo Estado, genericamente falando, e a 

administração municipal tem, no seu orçamento, rubricas que abrangem a 

assistência à saúde" (AI n. 2007.042453-1, de Chapecó, rel. Des. Jaime 

Ramos, DJe26-5-2008). Ratificação do sequestro de verbas públicas no caso 

de descumprimento da obrigação, da contracautela, dos honorários 

advocatícios e da isenção de custas processuais. Sentença mantida em 

reexame necessário. (Processo: 2014.031373-5 (Acórdão); Relator: Jorge 

Luiz de Borba; Origem: Criciúma; Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito 

Público; Julgado em: 10/06/2014; Juiz Prolator: Rogério Mariano do Nascimento; 

Classe: Reexame Necessário). 

 
Na jurisprudência, observa-se a existência de uma posição formada no que 

tange a solidariedade dos entes federados, ficando o poder público no dever do 

fornecimento de medicamentos, independente de dotação orçamentária. Também 

independentemente da condição financeira do demandante, este terá seu direito 

garantido, e a análise desta situação econômica será acerca da possibilidade para 

pagamento das custas processuais. 

A saúde é direito de todos, porque sem ela não há condições de uma vida digna 

e é um dever do Estado, financiado pelos impostos que são pagos pela população. 

Desta forma, para que este direito seja uma realidade, é preciso que o Estado crie 

condições de atenção em postos de saúde, hospitais, programas de prevenção, 

medicamentos, tratamentos, etc. Ademais, é preciso que esta atenção seja universal 

(alcançando a todos que dela necessitam) e integral (garantindo tudo que a pessoa 

necessita). 

Considerando que o direito a saúde é um direito social, exigindo uma resposta 

e estruturação coletiva para sua efetivação, este direito não pode ser protegido sem a 

interdependência e indivisibilidade com os outros direitos, sobre tudo os sociais. 

Sendo assim, os direitos fundamentais, por estarem em uma posição de 

evidência dentro da Constituição Federal de 1988, torna-se um tema de extrema 

importância para qualquer pesquisador do direito e da saúde. Assim, a saúde, por ser 

um direito fundamental de cunho prestacional e social, revela-se como um excelente 

tema de estudo, pois o direito à saúde é pressuposto para a qualidade de vida e 

dignidade humana de qualquer pessoa. 
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1.7 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   

 

A datar dos anos de 1970 constantes evoluções ocorreram na Saúde Pública 

devido à necessidade de promover a saúde à população (GRESCHMAN, 2006). Neste 

sentido a Central de Medicamentos (CEME) foi instituída mediante o Decreto nº. 

69.451, de 1º de novembro de 1971 marcando o início da Assistência Farmacêutica 

no Brasil como política pública, tendo como missão o fornecimento de medicamentos 

à população sem condições econômicas para adquiri-los (MARQUESINI; CARMO, 

1980).  

A partir da iniciativa da (CEME), foi lançado o Programa de Farmácia Básica 

em 1987 e este programa tinha como finalidade padronizar os medicamentos 

utilizados no tratamento das doenças mais comuns, em nível ambulatorial (BRANCO, 

2019). Um dos principais problemas do Programa de Farmácia Básica foi não 

contemplar as diversidades regionais. Padronizaram-se os mesmos medicamentos 

para as diferentes regiões, que possuíam perfis epidemiológicos diversos. Assim, 

houve uma grande perda de medicamentos e o programa foi encerrado após dois 

anos. 

Em 1988, a Constituição Federal foi promulgada, trazendo a saúde como um 

direito. Em 1990, a Lei 8.080 de 19 de setembro criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS) definindo em seu artigo 4º como: “O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” 

(BRASIL, 1990).3 

Apesar da criação do SUS e a descentralização como um princípio, a CEME 

continuou realizando as ações de aquisição de medicamentos de forma centralizada. 

Com a extinção do INAMPS, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos 

Estados e dos Municípios realizavam, eles próprios, convênios com a CEME para ter 

acesso aos medicamentos. 

Conforme Gomes (2011), a centralização das ações relacionadas aos 

medicamentos, através da CEME, não estava funcionando bem e gerando diversos 

                                                 

3 Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 10 
out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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problemas como escassez de medicamentos, excesso de outros, levando a 

ineficiência da Central de Medicamentos Então, em 1997, através do Decreto nº 2.283 

de 24 de julho, a CEME foi desativada. Logo após a sua desativação, a Portaria 

GM/MS nº 3.916 de 30 de outubro de 1998 definiu a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM). Essa política tem como objetivos primordiais:  

 
 
a) garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, 
ao menor custo possível; b) a promover o uso racional dos medicamentos; e 
c) assegurar o acesso da população àqueles medicamentos considerados 
essenciais (BRASIL,1997). 
 

É dentro do contexto da PNM que se definem as prioridades e 

responsabilidades da assistência farmacêutica, entendida como um conjunto de ações 

interligadas relacionadas ao medicamento, compreendendo desde o seu processo de 

seleção até sua prescrição e dispensação. A assistência farmacêutica faz parte do 

direito constitucional à saúde e é definida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

na Resolução nº 338 de 06 de maio de 2004, como:  

O conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial 

e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, 

o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a 

sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 

qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria 

da qualidade de vida da população.  

 

A Política Pública de Assistência Farmacêutica, insere-se no contexto de 

políticas públicas maiores e mais complexas, quais sejam, a política nacional de 

medicamentos e o próprio sistema público de saúde projetado pela Constituição 

Federal de 1988, cujo intuito é corroborar com as ações de saúde na promoção do 

acesso aos medicamentos essenciais e proporcionar o seu uso racional. As 

responsabilidades pelo financiamento, gestão, estruturação e organização de 

serviços, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos é de competência dos 

gestores do SUS (União, estados e municípios). 

A distribuição de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) é 

organizada em três componentes que compõem o Bloco de Financiamento da 

Assistência Farmacêutica - Básico, Estratégico e Especializado, além do Programa 

Farmácia Popular. No caso dos três componentes, o financiamento e a escolha de 
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qual componente o medicamento fará parte é tripartite, ou seja, a responsabilidade 

é da União, dos estados e os municípios (CIDADÃO, 2017). 

Para ter conhecimento acerca dos medicamentos disponíveis, é necessário 

consultar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), cuja lista é 

orientativa e cabe a cada município estabelecer sua própria relação de 

medicamentos de acordo com suas características epidemiológicas. A Rename 

contempla os medicamentos e insumos disponibilizados no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e está dividida em Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

(CBAF), Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

(CESAF), Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), além de 

determinados medicamentos de uso hospitalar. 

Em conformidade com a política de assistência farmacêutica, a secretaria 

municipal de saúde, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), instituiu 

o processo de revisão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

– REMUME, conhecida como padronização de medicamentos. Engloba ações desde 

a seleção ou padronização de medicamentos até o momento da sua utilização e 

compreende na construção de um elenco de produtos composto por itens básicos, 

que atendam às prioridades originadas do perfil epidemiológico local ou regional 

(medicamentos essenciais), ou itens específicos quando destinado a outras 

demandas farmacoterapêuticas (medicamentos para emergências, medicamentos 

excepcionais, entre outros). 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename
http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename
http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica-cesaf
http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica-cesaf
http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/cesaf


2.TUTELA ANTECIPADA   

 

Este capítulo tem por finalidade discutir o segundo objetivo específico desta 

dissertação. Trata, especificamente, da tutela antecipada. O trabalho foi constituído 

de pesquisa bibliográfica e organizado em tópicos para dar maior visibilidade ao tema 

desta dissertação. Inicialmente é apresentado o conceito da medida processual e na 

sequência discorre acerca de seus critérios, concessão, irreversibilidade,  seu caráter 

de revogabilidade e modificação. 

Atualmente encontramos a tutela antecipada de urgência no artigo 300 do novo 

CPC (Lei 1.305/15), antes prevista no artigo 273 do CPC, introduzido no sistema 

processual civil brasileiro com a Lei 8.952/94. A antecipação dos efeitos da tutela 

garante parte ou todo pedido contido na petição inicial, sendo, portanto de natureza 

satisfativa. 

De acordo com Fernando Tavares Horta (2007, p. 11): Anteriormente a 1994, 

o Código de Processo Civil brasileiro não possuía um instituto específico para se 

combater a “demora na prestação jurisdicional” causada pela delonga do processo 

ordinário, dentre outros motivos”. 

No entanto, o novo Código de Processo Civil estabelece que, para concessão 

da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar tal pedido, deve fazê-lo em nível de 

cognição sumária.  

Segundo o entendimento de Alexandre Freitas Camara (2005, p. 454) 

[...] a tutela antecipada é espécie de tutela jurisdicional satisfativa, prestada 
no bojo do processo de conhecimento (independendo, assim, de processo 
autônomo para a sua concessão), e que se concede com base em juízo de 
probabilidade (razão pela qual foi por nós considerada como espécie de tutela 
jurisdicional sumária). Este tipo de tutela jurisdicional já vinha regulada no 
Direito Brasileiro há muito tempo, mas era cabível apenas nas hipóteses para 
as quais fosse expressamente prevista, como nas ‘ações possessórias’. Com 
e reforma do Código de Processo Civil, porém, passou-se a ter este 
instrumento como aplicável genericamente ao processo de conhecimento, 
sendo cabível qualquer que seja o procedimento aplicável, comum (ordinário 
ou sumário) ou especial. [...]. 

 

A antecipação de tutela é um tipo de decisão judicial na qual o Juiz, baseado 

em provas apresentadas pelo reivindicante, deve avaliar se o "perigo da demora" do 

procedimento judicial, necessário para o julgamento do processo, pode resultar em 

violação irreparável do direito do autor do processo, p.ex., agravamento de seu estado 

de saúde. Um segundo elemento necessário para a apreciação judicial é se há 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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"fumaça do bom direito", isto é, se o juiz também verifica, mesmo em caráter 

provisório, se o pedido está amparado por lei. 

Embora seja uma ação seguradora é tambem provisória, pois trata-se de um 

adiantamento da garantia jurisdicional as pessoas. Neste sentido, requer julgamento, 

mas é limitado a um juízo de probabilidade e não de certeza, por isso não abre nem 

pode abrir julgamento sobre o debate da questão substantiva, uma vez que a 

concessão de medidas cautelares não exige certeza da existência do direito 

reivindicado, mas apenas a sua probabilidade.  

A antecipação de tutela em demandas que envolvam questões de saúde, em 

suas mais diversas modalidades, são meios assecuratórios da pronta prestação 

jurisdicional àqueles que têm necessidade urgente de receber o bem da vida. O 

transplantado que depende do medicamento para manter vivo o órgão que recebeu e 

não pode esperar. A demora rejeita seu órgão e a esperança em uma vida digna. A 

realização de exames médicos indispensáveis para o controle da evolução da doença 

e elucidação diagnóstica, sob pena de rápido e sofrido perecimento. O paciente de 

câncer não pode se conformar com a cirurgia no futuro, para ele é necessário viver o 

presente, a cirurgia é uma realidade iminente, sem o que pode ser tarde demais. 

Necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob risco de 

morte. Para todos eles, resta à esperança na sensibilidade humana dos 

administradores públicos, e ausente esta, buscar amparo no Poder Judiciário através 

das chamadas tutelas de urgência, é a derradeira batalha na luta para manter acesa 

a chama da vida.  

Na busca do direito à saúde, são várias solicitações realizadas diante da 

necessidade e urgência apresentada por aqueles que buscam a preservação da vida 

humana, observa-se pedidos de medicamentos, exames, cirurgias, leitos em UTI, 

internações, materiais como sonda, seringas, fraldas entre outros. Porém, no presente 

estudo, pretende-se abordar a questão do direito ao fornecimento de medicamentos 

de alto custo. 

O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna. No dizer 

de Jacques Robert, citado por José Afonso da Silva (1997, p.195), “o respeito à vida 

humana é a um tempo uma das maiores ideias de nossa civilização e o primeiro 

princípio da moral médica”. Por princípio básico de hermenêutica jurídica, quem dá os 

fins tem de dar os meios. A Constituição Federal, quando estabelece o direito à vida 

(art. 5º, caput) e o direito à saúde (art.6º), está dizendo que nenhum ser humano 
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poderá ter interrompida a sua trajetória na face da Terra a não ser que inexistam 

meios, ao alcance do Estado, para evitar a morte. 

Como já mencionado, o direito à saúde está garantido no art. 196º do CFB, 

então, toda demanda que envolva o fornecimento gratuito de medicamentos gera a 

apreciação do referido dispositivo constitucional. Em geral, pode-se dizer que o 

Estado tem a prerrogativa para traçar políticas públicas de atenção a saúde da 

população, e dentro dessas políticas estão os medicamentos de fornecimento gratuito 

por parte do ente público e, por outro lado, o cidadão tem o direito de receber o 

tratamento necessário e adequado para lidar com os males que o afligem. Considera-

se que esse direito não é absoluto, porque se é assim há perigo de colocar em risco 

ou inviabilizar o acesso universal e igualitário da população ao serviço público de 

saúde. 

Existem inúmeras ações impetradas perante o Poder Judiciário visando obter 

medicamentos de alto custo para tratamento de saúde, com base nas disposições da 

Constituição Federal do Brasil. Além disso, a grande maioria dessas ações é 

acompanhada de pedidos de tutela antecipada, sob a alegação de que a saúde do 

demandante está em risco e que o atraso nesse processo pode significar mais 

deterioração da sua saúde e até mesmo levar à morte ou trazer consequências 

irreversíveis em caso de uso de produtos farmacêuticos que não sejam aqueles 

prescritos pelo profissional médico que acompanha o seu tratamento. 

 Percebemos que o principal critério judicial para a concessão da tutela é a 

constatação da necessidade do autor de acesso urgente a determinado medicamento 

ou procedimento prescrito pelo médico que o assistiu. Neste sentido, o respaldo das 

decisões judiciais é constituído precipuamente por documentos fornecidos pelo 

paciente-demandante, que expressam essa necessidade – em geral, em atestados 

e/ou receituários médicos. Assim, evidencia a soberania da prescrição médica 

individual e a não-relativização de seu conteúdo com regulamentos e normas 

sanitárias, ou outros meios de prova que constate se a prescrição é adequada; por 

exemplo: por meio de um parecer técnico que possa esclarecer a existência de 

alternativa terapêutica mais adequada. 

Não é demais lembrar que, os gastos da União com ações judiciais envolvendo 

benefícios à saúde cresceram na ordem de 727% entre 2010 e o final de 2016, quando 

atingiu a cifra de R$ 3,9 bilhões, segundo o estudo do observatório analítico de 

políticas em saúde (OAPs). 
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Demandas cada vez maiores de processos dessa natureza estão conduzindo 

os magistrados, nem sempre ao acerto, impondo a entidade pública, na maioria das 

vezes, o fornecimento de medicamentos ao cidadão que apenas demonstre a 

necessidade de utilização dos mesmos. 

Embora as ações que demandam o fornecimento de medicamentos pelo Poder 

Público signifiquem um número elevado e considerável de processos, essas não 

podem e não devem ser tratadas como se fossem apenas um repetitório de processos. 

Mesmo que existam similitude nessas ações em relação à reivindicação exigida 

perante o Estado, cada uma é baseada situações específicas de fato, e requerem um 

tratamento particular e individual pelo magistrado, mesmo aqueles casos 

considerados  urgentes devem ser analizados detalhadamente. 

Levando em consideração os aspectos reais das alegações de saúde, coletivas 

ou individuais, protocoladas no Estado, que requerem o fornecimento de 

medicamentos não incluídos nos programas de saúde é pertinente verificar se a 

alegação é compatível com o rito de medidas cautelares, procedimento que não 

permite o atraso probatório. 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça estipulou critérios para a 

concessão de proteção judicial no fornecimento de medicamentos que não compõem 

as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, em  decisão proferida no julgamento do 

Recurso Especial 1.657.156, e define a padronização da jurisprudência após quase 

um ano de suspensão de todos os processos judiciais que trataram desse assunto. 

Medidas também foram adotas pelo poder judiciário catarinense, no que diz 

respeito a judicialização de medicamentos, através do Incidente de Resolução de 

Demanda Repetitiva (IRDR) Nº 0302355-11.2014.8.24.0054. 

Para o fornecimento de medicamentos através de tutela antecipada, deve-se 

considerar que ao definir parâmetros que ignoram os protocolos clínicos e o preço dos 

medicamentos, tais critérios apesar de visar as necessidades da saúde da população, 

tem-se a custos cada vez mais elevado indo de encontro com o problema dos recursos 

escassos do poder público. É importante notar que um determinado fármaco pode não 

estar incluído na lista oficial do SUS, por tratar-se de novidade no mercado ou pelo 

fato de existirem outras alternativas terapêuticas já fornecidas pelo Sistema Único de 

Saúde e, as condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal de Justiça não fazem 

diferença se um determinado medicamento não estiver incluído nas listas oficiais. 

Assim, a condição de acesso à justiça persiste como um elemento que define o acesso 
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à saúde, porém gerando desigualdade entre aqueles que processam e aqueles que 

não o fazem. Em outras palavras, aqueles que se beneficiam do processo judicial 

garantem certos medicamentos que não estão disponíveis para a grande maioria da 

população. 

Para que a eqüidade exista e para que a universalidade seja garantida, é 

imprescindível estabelecer limites definitivos sobre o que pode ser concedido na 

proteção judicial, observando sempre as políticas públicas de saúde. Com exceção 

de doenças raras, que exigem uma regulamentação específica, uma vez que não se 

encaixam adequadamente no paradigma da medicina baseada em evidências, todos 

os outros casos deveriam seguir a regra atual de medicamentos atuais no SUS, 

sempre prevendo a aplicação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oficiais 

como requisito de relatórios médicos para demanda de medicamentos. 

A concessão liminar de medicamentos depende de uma análise cuidadosa de 

sua necessidade e da real urgência ou emergência, além da demonstração de que a 

dilação do processo pode causar problemas de saúde, com ou sem potencial risco de 

vida ou sofrimento intenso. Portanto, não se pode considerar que um simples mal-

estar caracterize a urgência autoritária da tutela de emergência. 

A urgência e a necessidade de fornecimento dos medicamentos solicitados na 

ação devem ser demonstradas no pleito, por meio de um relatório médico baseado 

em um processo consistente e detalhado. A prescrição médica, por si só, é insuficiente 

para o magistrado formar um critério sobre a aparência da necessidade do tratamento 

buscado na ação e para demonstrar a urgência em sua concessão. 

De acordo com Vaz: 

A universalização da tutela antecipada por certo não resolve todos os 

problemas de ineficiência da função jurisdicional. A tutela antecipada é 

medida de exceção; não é, portanto, regra geral. É concedida mercê de 

requisitos rígidos. Não pode ser prodigalizada, sob pena de ferimento aos 

mais comezinhos princípios do processo, de acarretar tal insegurança 

jurídica. Como tutela jurisdicional provisória, precisa ser distribuída com muita 

cautela. Senão, compromete o próprio estado de direito (VAZ, 2002, p. 45).  

Nesse sentido, Vaz em seus ensinamentos, define o conceito de tutela 
antecipada: 

A expressão tutela tem significado semântico, oriundo do latim, de defesa, 

proteção, amparo. Antecipar, do latim antecipare, significa fazer suceder 

antes do tempo próprio. A ideia é de adiantamento de algo que somente 

deveria ocorrer em outra oportunidade. Em linguagem jurídica, a antecipação 
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da tutela nada mais é do que o adiantamento temporal dos efeitos executivos 

e mandamentais da futura decisão de mérito definitiva (VAZ, 2002, p. 71). 

 

O objeto primordial da tutela antecipada é minimizar os efeitos do tempo no 

processo principal, buscando uma rápida solução/exequibilidade da sentença. Sendo 

satisfativa, se dará através do adiantamento do provimento postulado, e o que se 

busca na ação de medicamentos é o seu imediato fornecimento, direito por hora 

desamparado. 

O inciso II do art. 198 da CFB/88 estabelece que o atendimento dessas pessoas 

deve ser de forma integral, com prioridade às atividades preventivas. Assim, o estado 

está obrigado a prestar essa assistência a quem necessite, mas, é claro, após ter sido 

comprovada a real necessidade dessa prestação. 

As tutelas antecipadas visam à antecipação do futuro com base no risco, logo 

as ações de medicamentos devem ser deferidas para que a pessoa não venha a sofrer 

dano irreparável ou de difícil reparação, antecipa-se a decisão com vistas ao futuro.  

 

2.1 TUTELA DE URGÊNCIA OU ASSECURATÓRIA: CRITÉRIOS E PARÂMETROS 

 

A tutela antecipada no fornecimento de medicamentos é conhecida como de 

urgência ou assecuratória e tem como objetivo a garantia da eficácia do provimento 

principal, seja ele um processo de conhecimento ou de execução, tendo como 

requisitos, a demonstração do fumus boni iuris (fumaça do bom direito - plausibilidade) 

e periculum in mora (perigo na demora – risco de dano irreparável). 

O Art. 300 do CPC dispõe que: 

Art. 300, CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

O artigo em comento traz dois requisitos que devem ser cumulativamente 

observados, quais sejam: 1) probabilidade do direito, consistente no forte indício da 

razoabilidade do direito invocado; e 2) perigo de dano, consistente no perigo da 

demora na prestação jurisdicional, segundo o qual o adiamento da concessão da 

tutela até o momento da sentença é capaz de gerar danos de natureza irreparável à 

parte. 
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Há necessidade de caução pelo Novo Diploma Processual, como condição 

para que seja efetivada a tutela de urgência concedida, sendo que somente em caso 

de a parte-demandante ser beneficiária de gratuidade da justiça ou de assistência 

judiciária é que não estará obrigada a prestá-la, caso em que o juiz poderá conceder 

essa tutela, dispensando a caução (art. 300, § 1º do NCPC). Deverá o postulante da 

tutela de urgência, já na petição inicial, solicitar esse benefício da gratuidade, exceto 

se estiver sendo defendido pela Defensoria Pública, caso em que, de antemão, por 

óbvio, a hipossuficiência econômica se presume, dispensando postulação específica 

a esse respeito 

Após a concessão da "liminar", o procedimento continuará e, caso o juiz, ao 

final, verifique que a prestação solicitada não era devida, o autor deve indenizar o réu. 

Este, por sua vez, pode se insurgir contra a antecipação de tutela deferida, 

apresentando provas contrárias à pretensão do requerente. A tutela antecipada, 

então, poderá ser revista pelo próprio juiz que a concedeu, ou por instâncias 

colegiadas superiores. A antecipação da tutela judicial é ato de caráter excepcional 

na lei processual brasileira, mas é relevante notar que no âmbito da demanda judicial 

de saúde tem-se transformado em ato de rotina, com significados e efeitos amplos 

para a efetividade do direito à saúde no Brasil. 

Em relação ao seu requerimento, a tutela antecipada deverá ser requerida no 

próprio processo de conhecimento em que está sendo almejada a tutela definitiva e 

com isso se conclui que tutela antecipada é satisfativa, por ela satisfazer 

antecipadamente os efeitos de uma futura sentença de procedência. É denominada 

de tutela antecipada de urgência frente ao perigo de dano que a parte pode vir a sofrer, 

então ela deve ser tratada com prioridade frente às demais tutelas, em razão de esse 

dano vir a se agravar. 

 

2.2 MOMENTO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

A antecipação de tutela pode ocorrer em qualquer fase do processo, seja antes 

da citação do réu, no momento da sentença e até em fase recursal. Pode o autor 

pleiteá-la a qualquer tempo, em primeira ou segunda instância. Também pode ser 

concedida liminarmente e inaudita altera parte, no entanto, se não houver extrema 

urgência na medida antecipatória, o normal será a prévia audiência da parte contrária, 



48 
 

   
 

e em caso de fornecimento de medicamentos, muitas vezes uma perícia médica 

também é designada, preservando-se assim a sistemática salutar do contraditório.  

A lei não prefixou, rigidamente, o momento adequado para a antecipação desta 

tutela e de sorte que não há um momento certo e preclusivo para a sua postulação e 

deferimento, podendo observar o desenvolvimento da marcha processual e a 

superveniência de condições que justifiquem a providência antecipatória. 

Conforme estudado, há três fases em que a tutela antecipada poderá ser 

deferida, após o preenchimento dos pressupostos, são elas: 1ª) fase inaugural, 

formulação na relação jurídico-processual; 2ª) fase cognitiva, formulação incidental 

até a sentença; e 3ª) fase recursal, formulação na petição do recurso ou na pendência 

deste. 

Não há qualquer referência acerca da duração da tutela antecipada, pois está 

ligada ao fato de que enquanto persistir o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação se manterá a antecipação.  

 

2.3 IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA     

Destaca-se o §3º do art. 300 do CPC, o qual dispõe que “a tutela de urgência 

de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”. Tal inciso remete ao entendimento de que, 

independentemente de ser medida antecipatória, ela deve ater aos princípios do 

devido processo legal ao contraditório e à ampla defesa. 

Assim, Barral; Andrade explicam que, 

O provimento antecipado, por ser de natureza provisória, é sempre reversível. 
No entanto, os efeitos fáticos e jurídicos que dele resulta poderá, a depender 
do caso concreto, constituir relação jurídica de caráter irreversível. E é com o 
fito de coibir esta situação que o parágrafo 2º do art. 273 do CPC veda 
concessão da tutela antecipada toda vez que se vislumbrar perigo de 
impossibilitar a recomposição do estado anterior à decisão provisória 
concedida (BARRAL; ANDRADE, 1999, p. 37). 

 

Ressalta-se a importância da irreversibilidade da tutela antecipada, assim deve 

o juiz analisar os efeitos que ela poderá causar, caso seja deferida ou não, ressaltando 

que este estudo deve ser feito observando ambos os lados. Outra questão que 

também não pode deixar de levar em conta é a situação financeira das partes.  
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Em relação à postura em que o juiz deve adotar para julgar esses casos, se 

traz as contribuições de Vaz, ressaltando que: 

De fato, ao deparar-se com situação deste jaez, deve o juiz ponderar, de um 
lado, os eventuais prejuízos que decorrerão da antecipação de tutela e, de 
outro, os correlatos de sua denegação. Se não concede, o autor tem que 
aguardar por anos a decisão definitiva, sofrendo prejuízo que pode ser 
irreparável, ainda que, ao depois, julgado procedente o pleito. Caso adiante 
a tutela, haverá a possibilidade de causar um prejuízo ao réu, se, ao final, 
julgando improcedente o pedido. Precisa optar, considerando o direito mais 
provável, pelo prejuízo menor, menos gravoso, levando em conta, inclusive, 
a situação econômica de cada uma das partes (VAZ, 2002, p. 142).   

Seria inócua a sentença definitiva que reconheça o direito à parte-autora, se 

esta vier a falecer no curso da lide, por isso a existência da tutela antecipatória voltada 

para a obtenção de medicamentos indispensáveis à manutenção da vida do paciente. 

Não se confunde irreversibilidade com satisfatividade, uma vez que todas as 

medidas antecipatórias são, por natureza, satisfativas e tal ação, pode ter 

consequência reversível ou irreversível no plano dos fatos. Será reversível quando 

permitir a recomposição integral da situação fática anterior ao seu deferimento e 

irreversível quando não houver esta possibilidade. 

Porém, convém salientar que a tutela antecipada de urgência apenas gera 

efeitos fáticos irreversíveis, já que no ponto de vista dos efeitos jurídicos, a reversão 

é sempre possível, tendo em vista o seu caráter provisório. Desta feita, se chegar a 

conclusão de que houve equívoco do juízo de verossimilhança ao término do processo 

o autor deverá arcar com as perdas e danos causados ao réu pela efetivação da 

medida antecipatória de caráter irreversível. 

  

2.4 POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA   

 

Conforme disposto no art. 296 do NCPC, a tutela antecipada pode ser revogada 

ou modificada a qualquer tempo em decisão fundamentada, embora, incumba à parte 

que se submete aos seus efeitos demonstrar que desapareceram os pressupostos 

fáticos para a sua manutenção, também ocorre quando o juiz se convence de que o 

juízo de verossimilhança que firmara ao deferir a tutela antecipada perdeu sua base 

fática de sustentação, ou mesmo quando conclui que errou na aplicação do direito. 

Neste sentido, Lopes (2007, p. 100), sustenta que “a revogabilidade da medida 

está em perfeita harmonia com sua provisoriedade e reversibilidade, e pode ocorrer 
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sempre que se modificar a situação fática que justificou a providência ou novas provas 

forem apresentadas”. 

A tutela antecipada pode ser alterada ou revogada quando houver modificação 

na situação fática analisada ao tempo da sua concessão, por entender que antes 

estavam presentes as circunstâncias que levaram a sua autorização e agora não 

mais. 

Entretanto, Vaz entende que, 

A questão é realmente mais complexa quando se examina a possibilidade de 
modificação ou revogação da tutela antecipada sem que tenham se alterado 
as circunstâncias de fato que ensejaram a concessão (neste caso, se está 
diante de legítima hipótese de revogação), apenas em razão de ter o juiz se 
convencido de que sobre aqueles mesmos fatos não incidem as 
consequências jurídicas pretendidas pelo autor, seja porque a versão trazida 
pelo réu informou a verossimilhança, seja porque entendeu tenha precipitado 
juízo, prejudicando por falta de melhor reflexão (VAZ, 2002, p. 133). 

Todavia, tanto a revogação como a modificação estão atreladas intimamente 

às mudanças fáticas que antes determinavam a antecipação e que agora não estão 

mais presentes. 

 



3 EFETIVIDADE DA TUTELA ANTECIPADA FRENTE À AÇÃO DE 

MEDICAMENTOS  

 

Este capítulo tem por finalidade discutir o terceiro objetivo específico que trata 

da efetividade da tutela antecipada, através de pesquisa bibliográfica e organizado em 

tópicos para dar maior visibilidade ao tema desta dissertação. Discorre acerca da 

efetividade da tutela antecipada frente à ação de medicamentos e em seguida destaca 

o problema da efetividade da saúde no Brasil. 

Cabe ressaltar que a expressão efetivação da tutela antecipada foi prevista com 

a Lei n. 10.444/2002 com o objetivo de controlar alguns erros no que tange à 

interposição da tutela antecipada no processo de execução. Desta feita, destacamos 

uma pequena definição dessa efetividade que acompanha a tutela antecipada: “A 

tutela de emergência é caracterizada por uma celeridade incomum aos processos. A 

cognoscibilidade do processo é reduzida, sua agilidade aumentada” (SCHWARTZ; 

GLOECKNER, 2003, p. 127). 

Tendo em vista que a tutela de urgência é caracterizada por sua celeridade 

incomum, o pedido de tutela antecipada nas ações de medicamentos é cabível na 

medida em que possibilita a imediata efetividade da decisão provisória ao logo no 

processo de conhecimento. Ainda, nas obrigações de fazer, há a possibilidade de 

requerimento de multa diária para o caso de não cumprimento. 

De certa maneira, essa efetividade só vem a contribuir em situações que 

exigem certa rapidez, e a utilização da tutela antecipada, frente a isso, seria o melhor 

caminho a ser tomado. Logo, deve ser a medida de exceção, por isso possui requisitos 

rígidos e a universalização desta tutela não resolverá todos os problemas das ações 

de medicamentos do nosso país. 

Temos de um lado, a efetividade do processo, onde o juiz tem a possibilidade 

de assegurá-la antecipando total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida na 

petição inicial. De outro, a segurança jurídica, na qual ninguém será privado de sua 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Também vale lembrar o 

princípio do contraditório, a ampla defesa e a interposição de recursos que, por sua 

vez, encontram-se elencados no art. 5º, inciso LIV e LV. O direito de acesso à justiça 

ou direito à ordem jurídica justa compreende especialmente o direito de obter, em 

prazo razoável, uma decisão justa e com potencial de atuar eficazmente no plano dos 

fatos. 
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O Ministro Teori Zavascki (2005, p. 65) manifestou acerca da diferença entre o 

direito de acessar o Poder Judiciário e o direito de ter acesso a uma tutela jurisdicional 

efetiva: 

O direito fundamental à efetividade do processo – que se denomina também, 
genericamente, direito de acesso à justiça ou direito à ordem jurídica justa – 
compreende, em suma, não apenas o direito de provocar a atuação do 
Estado, mas também e principalmente o de obter, em prazo adequado, uma 
decisão justa e com potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos. 

O acesso à justiça não se resume ao acesso ao processo pois nem todo 

cidadão que tem o direito de acesso à justiça, receberá uma tutela jurisdicional efetiva, 

por isso, nas ações de medicamentos se busca a tutela antecipada, com o objetivo de 

ter a efetivação de seu direito alcançado.  

A finalidade da antecipação de tutela é a rápida solução/exequibilidade da 

sentença que sendo ela satisfativa, se dará através do adiantamento do provimento 

postulado, porém, a satisfação jurídica da pretensão à luz do direito, fica condicionada 

à decisão definitiva, à certeza jurídica já consolidada processualmente. 

Todavia, Schwartz; Gloeckner (2003, p. 153) explicam que: 

No caso específico do direito à saúde, o magistrado deve se ater exclusivamente à 
tutela específica da obrigação de fazer, posto que o direito à saúde é personalíssimo 
o que engendraria um dano irreparável. A outras medidas que equivalessem ao 
cumprimento da medida postulada seria a fixação pelo juiz, de multa diária pelo 
descumprimento da obrigação [...]. 

Apesar de ser claro o deferimento da tutela a favor da saúde, se todos, mesmo 

aqueles que não necessitassem do socorro a essa via, delas se agarrassem, a 

falência do Estado seria inevitável. Portanto, o julgador deve investigar acerca da 

comprovação das necessidades vitais e urgentes que demandam fornecimento de 

medicamentos por parte do Estado e das condições da medida. Deveria também 

observar os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal de Justiça, podendo ainda 

orientar com relação a instrução processual para sua admissão e deferimento, como 

fez o magistrado de Fraiburgo/SC ao criar Portaria com esta finalidade.  Somente 

assim, não haverá óbices para o deferimento da tutela antecipada, pois face ao 

preenchimento dos critérios elencados e uma vez existindo prova inequívoca que 

convença o juiz da verossimilhança das alegações e havendo fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, o juiz não encontrará empecilhos para decretar o 

fornecimento. 
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3.1 O PROBLEMA DA EFETIVIDADE DA SAÚDE NO BRASIL  

 

Por muito tempo, a saúde no Brasil ficou desamparada e de certa forma, a 

saúde no ordenamento jurídico brasileiro é algo recente, em razão de ter sua real 

vigência somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse 

sentido, cabe trazer alguns questionamentos quanto ao cumprimento efetivo do direito 

à saúde, pois previsão legal tem, compete saber se existe efetivação no campo dos 

fatos. 

Indaga-se acerca de haver um certo desrespeito para com a aplicação do artigo 

196 da CF/88. Isso remete ao entendimento de que, diante de tantas demandas contra 

o Estado para a efetivação do direito à saúde, é possível pensar que algo de errado 

está acontecendo. Mas também se observa que os recursos destinados à saúde são 

insuficientes para atender à demanda da população, até porque a grande maioria 

depende exclusivamente do atendimento do SUS.  

Tendo em conta que a maioria da população é dependente do SUS, há 

cidadãos que veem sua saúde prejudicada porque não possuem meios para a compra 

de remédios, os quais são considerados excessivamente caros em nosso país quando 

comparado ao preço de outras nações. Pode-se dizer que isso não deixa de ser um 

fato diretamente relacionado com a má distribuição de renda, pois encontra-se 

abandonado no momento mais frágil de sua vida e isso agride a pretendida justiça 

social (KIRCHHOFF, 2011). 

Não basta a existência de serviços destinados à promoção, proteção e 

recuperação sanitária adequados, se o Estado não tiver atingido um nível tal de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural que lhe permita dispor de todos os 

recursos técnicos existentes, atender a todas as necessidades e infraestrutura e 

possuir uma população educada para à saúde. Por isso, não adianta a Constituição 

Federal trazer em seu corpo inúmeros artigos que garantam o atendimento e a 

aplicabilidade imediata, como o caso do art. 196 da CFB/88, se o poder público peca 

na prestação dos seus serviços.  

Podemos atribuir parte da inefetividade do art. 196, da CFB/88 a ausência de 

vontade política, de respeito à Constituição por parte dos Poderes Públicos e a falta 

de compreensão de existirem Poderes Constituídos imbuídos da defesa do interesse 

público e que não cumprem sua função. 
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Outra situação que colabora para a não efetividade das demandas contra o 

Estado para com o fornecimento de medicamentos é o conflito entre os entes 

federados afim de jogar a responsabilidade de um para outro. Os entes públicos 

tentam se esquivar de suas responsabilidades, imputando um ao outro o dever que 

lhes é comum, por vezes atrelados a questões de cunho essencialmente partidário-

eleitoral. 

Motivado pelo desejo de ampliar as garantias e os direitos sociais o legislador 

constituinte estabeleceu competência comum e legislativa concorrente, atribuindo a 

todos os entes da federação a obrigação de cuidar da saúde (art.23, II) e legislar sobre 

a proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). O zelo proclamado no campo das 

intenções produziu um resultado diverso do pretendido, uma vez que frequentemente 

observa-se a omissão de todos ainda que o comando infraconstitucional estabeleça a 

definição do que deve ser atribuição de cada ente da federação (REIS JUNIOR, 2008). 

A saúde é juridicamente prevista e garantida constitucionalmente através dos 

inúmeros artigos que tratam da matéria, e há determinações de que os Poderes 

Públicos têm responsabilidade na área da saúde, e que nenhum dos entes federados 

pode eximir-se de tal obrigação. Não esquecendo também da possibilidade de, em 

demandas de medicamentos, interpor-se o pedido juntamente com a antecipação de 

tutela, dando celeridade - efetividade, agilidade às decisões que versem sobre 

demandas de atendimento de direitos fundamentais sociais de cunho prestacional por 

parte do Estado. 

Embora positivado constitucionalmente, o direito a saúde tem natureza 

prestacional e a sua efetivação depende de iniciativas governamentais que até então 

não têm logrado êxito satisfatório, permanecendo a sociedade desamparada em suas 

pretensões frente as obrigações imputadas ao Estado. 

 

3.2 A BUSCA PELA EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE POR MEIO DO PODER 

JUDICIÁRIO  

 

Podemos dizer que a consolidação constitucional de um conjunto de direitos, 

bem como a democratização no acesso à justiça, no que diz respeito à cidadania, 

estimularam uma grande procura por soluções judiciais. 

Muitas vezes as políticas de saúde não conseguem contemplar de forma 

universal e igualitária a todos, fazendo com que ocorra uma busca pelo Poder 
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Judiciário no intuito de garantir a efetivação do direito à saúde. O Poder Judiciário, no 

que lhe diz respeito, não pode deixar de analisar as demandas judiciais que lhe são 

apresentadas, devendo apresentar uma solução para cada caso em específico. Essa 

busca pela efetividade do direito à saúde por meio do Poder Judiciário externa o 

exercício democrático de cidadania assegurado pela Constituição. 

É importante ressaltar que os direitos fundamentais (dos quais a saúde faz 

parte) são universais e o Poder Judiciário não pode deixar de tutelar direitos 

fundamentais que dependem de sua atuação para serem efetivados, mas também 

não deve ser o centro de execução e implementação de políticas públicas, 

promovendo os direitos de uns e causando lesão a direitos de outros. 

Muitas vezes, os juízes não observam e não consideram, as políticas que 

envolvem o Direito à saúde e ficam restritos somente a uma leitura do ordenamento 

jurídico, sem observarem o planejamento orçamentário conforme estabelece a 

exigência legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), inviabilizando desta forma a 

sustentabilidade financeira da política de saúde; devido à desconformidade entre a 

decisão do Poder Judiciário e o campo normativo das finanças públicas – exigência a 

ser cumprido pelo Poder Executivo. 

Nota-se que, mesmo a decisão judicial sendo direcionada à concretização do 

direito fundamental social à saúde, ela não considera a complexidade dos critérios 

normativos legais e a possibilidade da execução por meio dos recursos alocados no 

orçamento. Desta forma, o administrador público fica vinculado ao ordenamento 

orçamentário, passivo de ser punido conforme tipificado na Lei de Crimes Fiscais, 

caso ocorra a ordenação de despesas não previstas em lei e também, poderá ser 

punido ainda por crime de responsabilidade fiscal, por infringir dispositivo 

orçamentário ao realizar despesa não prevista ou em montante superior ao previsto 

no orçamento (Leis n° 1.079/50 e 10.028/00). 

Insta destacar que as decisões ou liminares judiciais podem levar o 

administrador público a estar entre o desacato de uma decisão judicial e o 

cometimento de crime de responsabilidade ou crime contra a administração pública. 

Portanto, o Poder Judiciário deve basear-se em alguns parâmetros e na exata noção 

das consequências de suas decisões, tendo em vista que de forma ou outra, suas 

decisões implicarão no orçamento público, causando impacto, exigindo realocação 

forçada de recursos e prejudicando quem se beneficiaria originalmente destes 

recursos do Estado. 
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As decisões judiciais geram impactos orçamentários com a realocação de 

recursos para que sejam cumpridas, prejudicando assim quem se beneficiaria destes 

recursos e também as políticas públicas da pasta saúde; e, até mesmo, de outras 

pastas. O Poder Judiciário não pode esquecer que os recursos são finitos, e que a 

sociedade é quem paga por tais recursos, através da carga tributária e que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, também deve ser observada por ele observada quando da 

tomada de suas decisões. 

Conclui-se que a efetividade do direito à saúde requer um conjunto de 

respostas políticas e ações governamentais mais amplas, e não meramente formais 

e restritas às ordens judiciais. O principal desafio é formular estratégias políticas e 

sociais orquestradas com outros mecanismos e instrumentos de garantia democrática, 

que aperfeiçoem os sistemas de saúde e de justiça com vistas à efetividade do direito 

à saúde. 

 

 

  

 



CONSIDERAÇÕES 

O presente estudo apenas representa humilde contribuição ao tema, tão rico, 

fértil e apaixonante. E que esses esforços não tenham sido em vão, que de algum 

modo, sirvam para alertar sobre o alarmante rumo que a saúde pública no Brasil vem 

tomando, sensibilizando todos aqueles que fazem parte do processo necessário para 

viabilizar os tratamentos de saúde: políticos, intelectuais, agentes da mídia, médicos, 

enfermeiros, juízes, advogados, promotores de justiça, enfim, todos aqueles que ainda 

acreditam que é possível se fazer uma sociedade mais humana e justa. 

A concretização do direito à saúde, por meio da distribuição de medicamentos 

pelo Poder Público à população, tem se demonstrado ineficiente e por vezes 

inexistentes, fazendo com que a população brasileira que não possui recursos 

próprios busque os meios jurídicos sempre amparado pela tutela antecipada, afim de 

garantir maior agilidade para o seu pleito de medicamentos. Diante disso, nota-se que 

surge a necessidade de socorrerem-se ao Estado na esperança que suas doenças 

sejam tratadas a tempo, ou que, inexistindo cura, seja garantida uma qualidade de 

vida por meio do tratamento medicamentoso. E nestes casos, o poder público utiliza-

se de recurso administrativo que privilegia a urgência do fornecimento em detrimento 

da economicidade da contratação, consequentemente fica sujeito à pratica de preços 

que podem se revelar incompatíveis com os de mercado, aumentando ainda mais as 

restrições de ordem orçamentária e impedindo que um número maior de pacientes 

venha a ser atendido. 

O direito à saúde, elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar 

interligado ao direito à vida e à existência digna, representa um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, sendo considerado pela doutrina e legislação pátria 

uma obrigação do Estado e uma garantia de todo o cidadão. 

A crescente intervenção da justiça para a preservação da vida vem revelando 

um paradoxo cujos efeitos contraditórios se reforçam mutuamente constituindo o tema 

central deste trabalho, no qual verificamos que a judicialização da saúde é um 

fenômeno diretamente influenciado pela redução da capacidade prestacional do 

Estado e pela dinamização das demandas sociais. Os vínculos entre o Direito e a 

Saúde intensificaram-se nos últimos anos, com a consolidação de jurisprudências e 

intervenções do Poder Judiciário na gestão de saúde, inclusive no que se refere às 

demandas de medicamentos.  
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A efetividade do direito à saúde requer um conjunto de respostas políticas e 

ações governamentais mais amplas, e não meramente formais e restritas às ordens 

judiciais. O principal desafio é formular estratégias políticas e sociais conjuntas a 

outros mecanismos e instrumentos de garantia democrática, que otimizem os 

sistemas de saúde e de justiça com vistas à efetividade do direito à saúde. 

Alguns estudiosos apontam que a relação estabelecida entre acesso à justiça 

e à saúde pode ter "um efeito benéfico na responsabilização do Estado em 

desenvolver procedimentos adequados de incorporação, compra e distribuição de 

procedimentos terapêuticos pela rede pública" (BAPTISTA, 2009, p. 829).  Já os 

efeitos negativos desta atuação podem estar relacionados à alta e persistente 

demanda judicial, combinada com respostas automáticas e insatisfatórias sem uma 

devida e cuidadosa análise crítica da demanda, pelos atores envolvidos. A 

combinação desses elementos pode causar um tipo de "disfunção nos sistemas" 

(BARROSO, 2009), com "o risco de se desenvolver a via judicial como principal meio 

para se garantir o acesso ao medicamento" (BAPTISTA, 2009, p. 836) e, nesse 

sentido, causar prejuízos significativos à efetividade (individual e coletiva) do direito à 

saúde, com violação de princípios éticos e legais importantes, como o acesso 

igualitário e a integridade física e saúde do demandante. 

Observamos que a prescrição médica individual, a hipossuficiência econômica 

e a urgência dos demandantes ao acesso aos medicamentos são os principais 

respaldos das decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamento. 

Percebe-se um conflito entre o direito a saúde, garantido por lei, e uma deficiência na 

implantação de políticas públicas de assistência farmacêutica evidenciando a 

dificuldade do sistema judiciário para lidar com o julgamento de demandas desta 

natureza.  

A assistência farmacêutica é um dos pilares para o alcance da saúde, porém, 

é limitada pelas listas de medicamentos elaboradas pelo Ministério da Saúde, 

especialmente em relação ao Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica, onde constam os medicamentos de alto custo. Tendo em vista tal 

limitação, os pacientes que não podem ser contemplados pelas políticas de 

distribuição gratuita de medicamentos de alto custo levam essas demandas ao 

Judiciário, para que lhes sejam garantidos o adequado tratamento, fenômeno 

conhecido como judicialização (MENDONÇA, 2015, p.83). 
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Destaca-se, a necessidade de se estabelecer um padrão de assistência e/ou 

critérios para a incorporação e o acesso aos procedimentos e insumos na assistência 

pública à saúde que conduzam à equidade e integralidade na preservação da vida 

tendo a saúde como um bem maior, e tornando a assistência farmacêutica mais 

efetiva. Em um plano democrático, entre o interesse do Estado e direito fundamental 

a saúde, o poder judiciário tem optado pela garantia a vida dos cidadãos. 

Relevante ainda mencionar que a Carta Constitucional assegurou diversos 

direitos fundamentais como, liberdade, segurança, seguridade social, propriedade, 

educação, saúde, entre outros. Contudo a manifesta hegemonia do direito à saúde 

decorre da simples compreensão de que, quando desprotegido, produz 

consequências que impedem ao indivíduo o exercício de todos os demais. 

No que tange a judicialização da saúde, como visto em tópicos anteriores, não 

existe uma norma que explicite contra quem o autor deva entrar, pois o demandante 

tem a faculdade de escolher contra quem irá ajuizar a ação, até porque os entes 

federados têm responsabilidade solidária para com o fornecimento de medicamentos.  

Tomando por referência os objetivos perseguidos ao longo desta pesquisa 

pode-se considerar que as maiores dificuldades enfrentadas decorrem da falha 

legislativa que propiciou a explosão do processo de judicialização, ou seja, a falta de 

regulamentação do preceito constitucional da integralidade. Pois a integralidade, por 

seu turno, implica no dever atribuído ao poder público de oferecer serviços integrais, 

capazes de alcançar quaisquer patologias por mais graves ou raras independente das 

despesas que adequado tratamento possam gerar. 

As sentenças fundamentam-se na afirmação do direito à saúde e à assistência 

farmacêutica como direitos integrais e universais dos cidadãos brasileiros contidos no 

arcabouço legal, ignorando, por via de consequência, que os mesmos foram 

instituídos de forma ampla atrelados à elaboração de políticas sociais e econômicas. 

E, diante de várias decisões judiciais, muitas delas entendendo que a 

constitucionalização do direito à saúde seria suficiente para determinar direito ao 

atendimento integral à saúde, inclusive a assistência medicamentosa, a decisão 

tomada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) representativo da 

controvérsia repetitiva descrita no Tema 106 deve ser considerada, recomendando ao 

Poder Judiciário que aprimore, divulgue e incentive entre os magistrados para que 

observem os requisitos ali expostos, bem como a adesão dos enunciados e 

recomendações dos Comitês Estaduais de Saúde do CNJ. 
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Observou-se também a preocupação da corte catarinense acerca da matéria 

ao adotar medidas para qualificar o fornecimento de medicamento através do poder 

público, no julgamento do IRDR n. 0302355-11.2014.8.24.0054. 

Em pesquisa na comarca de Fraiburgo/SC, verificamos que os operadores do 

direito vêm seguindo algumas recomendações nas teses jurídicas firmadas e com isto, 

houve uma estabilização do quadro de judicialização da saúde no município. 

Por fim, em que pesem as restrições orçamentárias que limitam as 

possibilidades de ação a serem empreendidas pelo poder público, um dos grandes 

desafios a serem superados consiste em abandonar o modelo hegemônico biomédico 

ainda vigente no Brasil para que se possa adotar um modelo integralizador onde a 

saúde seja concebida dentro de um contexto transdisciplinar articulado com outras 

áreas do conhecimento, e outras esferas de atuação do Poder Público. Sem maiores 

digressões podemos dizer que a saúde dos indivíduos é diretamente influenciada pela 

sua qualidade de vida, resultante das suas condições sanitárias, educacionais, de 

moradia, de transporte, de lazer, de educação, entre outras determinantes, cuja 

efetivação depende de prestações positivas por parte do Estado. 

 



REFERÊNCIAS 

BAPTISTA, T.W.F.; MACHADO, C.V.; LIMA, L.D. Responsabilidade do Estado e 
direito à saúde no Brasil: um balanço da atuação dos Poderes. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 14, n. 3, 2009.   

BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à 
saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos sociais: 
fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008. 

BARROSO, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito 
e política no Brasil contemporâneo. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/revista_11/artigos/constituicaodemocraciaesup
remaciajudicial.pdf>. Acesso em: 30 jun.2017. 

BERVIAN, P. A.; CERVO, A. L.; SILVA, R. Metodologia Científica. 6ª ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

BIDART CAMPOS, Germán J. Bidart. Artículo 75, inciso 22, de la Constitución y 
los derechos humanos. 2014. Disponível em: 
<http://legislacionperiodistica.blogspot.com/2014/04/german-j-bidart-campos-articulo-
75.html>. Acesso em: 25 set. 2016. 

BIDART CAMPOS, Germán J. y HERRENDORF, Daniel E. Los valores en el 
sistema de derechos humanos. Revista de Derecho Político, n. 33, 1991, pp. 9-26.  

BRANCO, Laís Castelo. O Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica no 
Brasil. Disponível em: < https://www.passeidireto.com/arquivo/41990468/aula-01-o-
desenvolvimento-da-assista-ncia-farmaca-utica-no-brasil-1-/2>. Acesso em: 20 fev. 
2019. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 
jul. 2016. 

BRASIL. Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. “Define os crimes de 
responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L1079.htm>. Acesso em: 11 nov. 2017.  

BRASIL. Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000. “Altera o Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, e 
o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967.”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10028.htm>. Acesso em: 11 nov. 2017. 

http://legislacionperiodistica.blogspot.com/2014/04/german-j-bidart-campos-articulo-75.html
http://legislacionperiodistica.blogspot.com/2014/04/german-j-bidart-campos-articulo-75.html
https://www.passeidireto.com/arquivo/41990468/aula-01-o-desenvolvimento-da-assista-ncia-farmaca-utica-no-brasil-1-/2
https://www.passeidireto.com/arquivo/41990468/aula-01-o-desenvolvimento-da-assista-ncia-farmaca-utica-no-brasil-1-/2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


62 
 

   
 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 20.ed. – Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

CARRANZA, Torres, Luis R., Protección jurídica de la salud. Córdoba: Alveroni 
Ediciones, 2013. 

CIDADÃO. 2017. Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/672-assuntos/assistencia-
farmaceutica/40686-cidadao>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

CONSELHO Nacional de Justiça. Relatórios de cumprimento da Resolução CNJ 
n. 107. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.foru
mSaude.pdf>. Acesso em: 05 set. 2017. 

CONVENCIÓN Americana Sobre Derechos Humanos – Pacto de San José. 
Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm>. Acesso em: 15 jul. 
2016.  

DALLARI, Sueli Gandolfi. Os Estados Brasileiros e o Direito à Saúde. São Paulo: 
HUCITEC, 1995. 

DEMO, Pedro. Educação hoje: “novas” tecnologias, pressão e oportunidades. São 
Paulo: Atlas, 2009. 

DUARTE, Bernardo Augusto Ferreira. Direito à saúde e teoria da argumentação: 
em busca da legitimidade dos discursos jurisdicionais. Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2012. 

FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Curso de direito de saúde suplementar: manual 
jurídico de planos e seguros de saúde. São Paulo: Saraiva, 1999. 

FRAGA, Ana Cardoso de. A escassez de recursos e a sociedade 
contemporânea. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8090>. 
Acesso em: 07 jul. 2017. 

FREITAS, Maria Teresa de Assunção. A abordagem sócio-histórica como 
orientadora da pesquisa qualitativa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 116, p. 
21-39, jul. 2002. 

GIALDINO, Rolando E. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus 
reglamentos. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08047-23.pdf>. 
Acesso em: 08 ago. 2016. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GOMES, Carlos Alberto Pereira. A Assistência Farmacêutica no Brasil: análise e 
perspectivas. Disponível 
em:<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/a-assistencia-
farmaceutica-no-brasil-analise-e-perspectivas/8811>. Acesso em: 12 ago. 2011. 

http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/672-assuntos/assistencia-farmaceutica/40686-cidadao
http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/672-assuntos/assistencia-farmaceutica/40686-cidadao
http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.forumSaude.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.forumSaude.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08047-23.pdf


63 
 

   
 

GRESCHMAN, S.; SANTOS, M.A.B. O Sistema Único de Saúde como 
Desdobramento das Políticas de Saúde do Século. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, v. 21 nº. 61, p. 178-227. 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v21n61/a10v2161.pdf>. Aceso em: 21 de ago. 2016. 

IPOG. Judicialização da saúde no Brasil em números, 2017. Disponível em: 
https://blog.ipog.edu.br/saude/judicializacao-da-sade-em-numeros/. Acesso em: 28 
jun. 2018. 

KIRCHHOFF, Katiane. A efetividade da tutela antecipada nas ações de 
medicamentos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 90, jul 2011. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9931>. 
Acesso em: 05 mar. 2019. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. São 
Paulo: Atlas, 1995. 

LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. 3ª ed., rev., atual e 
ampliada. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007. 

MALLMANN, Eduarda. Direito à saúde e a responsabilidade do Estado. 2012. 
Disponível em: < https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito-a-saude-e-
a-responsabilidade-do-Estado>. Acesso em: 20 jan. 2019.  

MARQUESINI, A.M.B.G.; CARMO, G.T. Assistência farmacêutica - Análise sistêmica 
Institucional da Central de Medicamentos: CEME. Revista de Administração 
Pública. Rio de Janeiro, v.14 nº 1; p.127-78. 1980. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/7565/6062>. Acesso 
em 21 ago.2016. 

MENDONÇA, S. M. F. Medicamentos de Alto Custo: A Judicialização e o Papel do 
Estado, 2015. 83 f. Monografia. (Bacharel em Direito) - Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015 

MORELLO, Augusto M. y MORELLO, Guilhermo C. Los Derechos Fundamentales 
a la vida digna y a la salud. Libreria Editora Platense, 2002. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2016. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional Sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, 16 de dezembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 04 out. 
2016. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da 
Saúde (OMS/WHO), de 22 de julho de 1946. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-
omswho.html>. Acesso em: 05 jul. 2016. 

https://blog.ipog.edu.br/saude/judicializacao-da-sade-em-numeros/
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9931
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9931
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito-a-saude-e-a-responsabilidade-do-Estado
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito-a-saude-e-a-responsabilidade-do-Estado
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf


64 
 

   
 

PAIVA, Caio Cezar y HEEMAN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 2ª ed., Belo Horizonte: Editora CEI, 2017. 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed., 
Sao Paulo: Conceito Editorial, 2011. 

PEREIRA JÚNIOR, Jefferson Tavares. A Saúde como Direito Humano 
Fundamental. Disponível em: 
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/a-saude-como-direito-
humano-fundamental.htm>. Acesso em: 20 dez. 2018. 

PINTO, Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para 
la regulación de los derechos humanos. Disponível em:                                         
<http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/594/CL_PintoM_Princi
pioProHomine_1997.pdf?sequence=1>. Acesso em 16 jan. 2017. 

PINTO, Mónica. Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Revista 
IIDH, Vol. 48, p. 44. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23705.pdf>. 
Acesso em: 25 fev. 2018. 

PIOVESAN, Flávia. Introdução à Parte I. In: ______. Código de Direito 
Internacional dos Direitos Humanos Anotado. São Paulo: DPJ Editora, 2008. 

REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. A Judicialização do Acesso a Medicamentos: A 
Perspectiva da Secretaria Municipal de Saúde do Rio De Janeiro. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2008. Dissertação apresentada à Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9058/1423905.pdf>. 
Acesso em: 20 fev. 2018. 

ROCHA, Júlio Cesar de Sá da. Direito da saúde: Direito sanitário na perspectiva 
dos interesses difusos e coletivos. São Paulo: LTr, 1999. 

SAMPAIO, Nicia Regina. A saúde como direito fundamental no estado 
democrático de direito. 2003. 87f. Dissertação (Mestrado em Direitos 
Fundamentais) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2003. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. ver. atual. 
e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. 

SCHULZE, Clenio Jair. Novos números sobre a judicialização da saúde. In 
Empório do Direito. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/novos-numeros-
sobre-a-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-schulze/>. Acesso em 05 Set 2017. 

SCHWARTZ, Germano A.; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. A tutela antecipada 
no direito à saúde: Aplicabilidade da teoria sistêmica (de acordo com a Lei 
10.444/02). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. 

SCHWARTZ, Germano. Direito à saúde: Efetivação em uma perspectiva sistêmica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/a-saude-como-direito-humano-fundamental.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/medicina/a-saude-como-direito-humano-fundamental.htm
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/594/CL_PintoM_PrincipioProHomine_1997.pdf?sequence=1
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/594/CL_PintoM_PrincipioProHomine_1997.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9058/1423905.pdf
http://emporiododireito.com.br/novos-numeros-sobre-a-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-schulze/
http://emporiododireito.com.br/novos-numeros-sobre-a-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-schulze/


65 
 

   
 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 31. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

TAVARES, Fernando Horta (coord). Urgências de Tutela. 1. ed. (ano 2007), 4° 
reimpr./ Curitiba: Juruá, 2012. . 

 TRINDADE, Antônio Augusto. Desafios e conquistas do direito internacional dos 
direitos humanos no início do século XXI, p. 480.  Disponível em: 
<https://www.oas.org/dil/esp/407-
490%20cancado%20trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf>. Acesso em: 15 jul. 
2016. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. 1. ed., 20. reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. 

VAZ, Paulo Afonso. Manual da tutela antecipada: Doutrina e jurisprudência. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 

https://www.oas.org/dil/esp/407-490%20cancado%20trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/407-490%20cancado%20trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
  



67 
 

   
 

ANEXO I 

 



68 
 

   
 

 

 



69 
 

   
 

ANEXO II 

 



70 
 

   
 

 

 



71 
 

   
 

 

 



72 
 

   
 

 

 


