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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: 

ACESSO A MEDICAMENTOS NO BRASIL 

 

 

Thais Monteiro Rosa
1 

 

RESUMO: Este artigo se propõe a estudar a questão da judicialização na saúde e o 
acesso (ou a dificuldade dele) a medicamentos no Brasil. Partindo dos direitos 
fundamentais individuais e coletivos, passando por princípios constitucionais, direitos 
sociais, políticas públicas sociais e econômicas até a distribuição de medicamentos, 
que são os pontos principais deste estudo, percebe-se a necessidade de adequação 
do ordenamento jurídico brasileiro à realidade social presente. Outro ponto 
importante é a questão da resolução desses conflitos por parte do Poder Judiciário e 
até que ponto essa intervenção é cômoda. Este trabalho adotará como metodologia 
pesquisas bibliográficas, jurisprudenciais. 
 

Palavras chave: Saúde. Direito Constitucional. Direitos fundamentais. Direito à 

Saúde. Políticas públicas. Medicamentos. 

 

ABSTRACT: This article aims to examine the issue of legalization in health and 
access (or the difficulty of it) to medicines in Brazil. Starting from the individual and 
collective fundamental rights, through constitutional principles, social rights, social 
policies and driven to the distribution of medicines, which are the main points of this 
study, we see the need to adapt the Brazilian legal system to the social reality 
present. Another important point is the issue of resolution of these conflicts by the 
judiciary and to what extent such intervention is comfortable. This paper will adopt as 
a methodology literature searches, jurisprudential. 
 

Key words: Health. Constitutional Law. Fundamental rights. Right to Health. Public 

policy. Medications 

 

Sumário: Introdução; 1 Direito à saúde; 1.1 Breve relato histórico; 1.2 Assistência 

farmacêutica; 2 SUS; 3 Competência; 4 Políticas públicas; 4.1 Política nacional de 
medicamentos; 4.2 Fornecimento gratuito de medicamentos; 5 Mínimo existencial e 
reserva do possível; 6 Intervenção do Judiciário; 6.1 Critérios; 6.2 Instrumentos 
processuais; 6.3 Legitimidade para figurar o polo passivo; 6.4 Efeitos das decisões 
judiciais; Conclusão; Referências. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O tema abordado neste trabalho é de fundamental importância social, pois, 

traz em seu bojo questões de interesse público social, de ordem individual e coletiva, 

relativas à saúde, bem-estar, acesso à medicamentos, papel das políticas públicas 

correlatas e função do Poder Judiciário envolvendo tais questões. 

 Para um melhor entendimento do tema, alguns ajustes se fazem 

necessários. O primeiro deles que merece atenção é em relação aos direitos 

fundamentais e aos princípios constitucionais e sua aplicabilidade na questão do 

estudo proposto. Verifica-se que, os direitos fundamentais podem colidir entre si; os 

princípios constitucionais também podem colidir entre si; e os direitos e os princípios 

constitucionais podem colidir-se. Analisando a primeira hipótese, tem-se, por 

exemplo, o direito à vida e à saúde de uma pessoa em confronto com o direito à vida 

e à saúde de outra pessoa ou de outras pessoas; na segunda hipótese, tem-se, 

princípio da legalidade em confronto com o acesso à justiça e na terceira hipótese, 

tem-se, o princípio da isonomia em confronto com o direito à vida e à saúde de 

alguém. 

 Isso tudo para demonstrar que não existe hierarquia entre essas normas e 

conceitos e que, no momento do julgamento, o que se deve ter em mente é o peso 

que cada um terá no caso concreto. Para melhor visualizar, se faz necessário 

esclarecer que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da atual 

Constituição Federal, previsto no art. 1º, III, é que se torna o centro das atenções. 

Isto porque é a partir dele que todos os outros direitos fundamentais e princípios 

constitucionais tem origem. 

 Outro ponto que, também, merece destaque é o fato da intervenção do 

Poder Judiciário na questão da distribuição de medicamentos. No decorrer deste, 

poderemos observar as vertentes que sustentam essa posição e as que são 

contrárias. Fato é que, se o acesso aos medicamentos fosse menos burocrático e 

mais fácil, o número de demandas judiciais a este respeito, seriam, menores. 

 A questão do acesso aos medicamentos ainda é bastante precária no Brasil. 

Isto se dá devido a vários fatores como falta de estrutura dos órgãos competentes, 

falta de investimento, políticas públicas fracas e insuficientes, que atendem uma 

parcela mínima da população etc.  
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 Uma das soluções para o problema seria o investimento na prevenção das 

doenças, como bem preconizado no ordenamento jurídico pátrio. O gasto excessivo 

com tratamento de doenças ou a cura é muito dispendioso aos cofres públicos e não 

resolve o problema da infraestrutura na saúde. Outra solução seria o investimento 

em saneamento básico de inúmeras regiões do país erradicando diversas endemias 

e epidemias. A experimentação de vacinas mais potentes também seria outra 

alternativa. 

 Percebe-se que não faltam soluções para o problema da saúde e do acesso 

aos medicamentos e, mesmo assim, continuam se multiplicando as ações judiciais 

para resolução desse problema. Isto está intimamente ligado à cultura brasileira de 

procurar o Poder Judiciário para tudo. O que as pessoas não sabem é que existem 

situações nas quais o Judiciário não é competente para atuar. Os três poderes são 

independentes e harmônicos entre si, conforme art. 2o da CRFB/88, portanto, o 

Judiciário não pode passar por cima dos outros dois para satisfação de interesses 

subjetivos e pessoais. Existem exceções, é claro, isso é o que precisa ser analisado 

de forma minuciosa no caso concreto. 

 Atualmente, no Brasil, existem programas para facilitar o acesso gratuito a 

medicamentos. Ainda bem tímidos e a passos curtos, esses programas não atingem 

toda a população em potencial. Medicamentos para hipertensão, diabetes, artrite 

etc. são disponibilizados gratuitamente e quando não há essa possibilidade, os 

mesmos, tem até 90% de desconto de seu valor original. Já é alguma coisa, se 

pararmos para pensar que a saúde pública no Brasil é assunto razoavelmente novo, 

haja vista somente com o advento da Constituição Federal de 1988 que a saúde 

ganhou status de universalização e teve sua positivação conferida no art. 196 do 

respectivo Diploma Legal.  

 

1. DIREITO À SAÚDE  

 

 O direito à saúde é um direito fundamental do indivíduo, garantido pela 

Constituição Federal, em seu artigo 196 e também faz parte do rol de direitos 

sociais, previsto no art. 6º do mesmo Diploma. 

 Previsto também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 

XXV, o qual estabelece que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 
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de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. O 

direito à saúde vem embutido neste contexto internacional como preocupação em 

decorrência do direito à promoção da saúde e outras garantias tidas como 

fundamentais, trazendo sempre o respeito à dignidade da pessoa humana em 

primeiro lugar.   

 O ordenamento pátrio fez questão de positivar esse direito, meio óbvio, 

porque o Brasil não tinha um histórico de proteção à saúde antes da Constituição 

atual. A saúde é compreendida como um direito fundamental, pois, é inerente ao 

indivíduo desde o seu nascimento com vida. É um direito jus natural. E os direitos 

sociais, como, também, é o caso da saúde, pois sem ela a pessoa humana não é 

capaz de ter uma vida digna, são vistos como o exercício efetivo pleno para garantia 

e obtenção dos direitos fundamentais. 

É nesse sentido que declara Cury (2005, p. 25), 

Os direitos sociais, surgiram da tentativa de mitigar as desigualdades 
sociais, assumindo o estado, a responsabilidade de promover o 
mínimo necessário à sobrevivência dos indivíduos no mundo 
civilizado. 

 

Após a leitura dessas reflexões iniciais é possível começar a entender que a 

saúde é um direito importantíssimo e fundamental e que sem ele, o ser humano não 

consegue desenvolver outros direitos fundamentais. 

 

1.1. Breve relato histórico 

  

A saúde pública, de ordem curativa e até mesmo a preventiva era feita de 

maneira muito peculiar antigamente. Para os trabalhadores de carteira assinada e 

que contribuíssem com órgão de classe, existiam os IAP’s (Institutos de 

Aposentadoria e Pensão). Mais tarde, os IAP’s foram unificados com a criação do 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social). A partir daí, começam a surgir 

programas de assistência médica e domiciliar de urgência e a superintendência de 

serviços de reabilitação da previdência social. Mas ainda assim, somente para os 

trabalhadores formais. Logo, quem não possuía carteira assinada, não tinha 

assistência médica. 

 Com a instituição da CRFB/88 a saúde ganhou espaço. O acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
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foram estabelecidos no art. 196 do referido Diploma, ou seja, todos têm direito a ela, 

sendo um dever do Estado. 

 Uma das principais consequências advindas dessa positivação foi a efetiva 

criação do SUS (Sistema Único de Saúde), previsto no art. 198 da Carta Magna. 

 

1.2. Assistência Farmacêutica 

 

A assistência farmacêutica é um complemento do direito à saúde, sem a qual, 

a promoção desta não seria possível. No âmbito de políticas públicas a AF 

desempenha papel fundamental na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

O fato preponderante da assistência farmacêutica e sua iminente função de 

continuação da saúde é, basicamente, a promoção de pesquisas, desenvolvimento e 

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

aquisição, distribuição e utilização. 

Os artigos 196 e 198 da CRFB/88 garantem o acesso a medicamentos 

daquelas pessoas necessitadas e tratamento excepcional e de difícil acesso a quem 

não pode arcar com os custos, ou seja, desprovido de recursos financeiros. Nesses 

casos, o Estado é responsável, ainda que solidariamente, ao cumprimento dessas 

obrigações. 

Com base nisso, é possível citar a jurisprudência do Tribunal Estadual do Rio 

Grande do Sul, 

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO E 
TRANSPORTE ADEQUADO. 1. A assistência à saúde é direito de 
todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público 
custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. 
Inteligência do art. 196 da CF. 2. Em razão da responsabilidade 
solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento 
integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar 
no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde 
assegurado pela Constituição. 3. É irrefutável a obrigatoriedade do 
Estado pelo atendimento das políticas na área da saúde pública, 
alcançando aos carentes aquela medicação e tratamento excepcional 
e de difícil acesso a quem não pode adquiri-la com recursos próprios, 
cabendo tanto à União, quanto ao Estado ou ao Município. 4. A 
despeito da alegação e existência do pacto de gestão pública, com a 
consequente partilha administrativa das competências relativas aos 
programas voltados à saúde pública, não há como afastar do Estado 
o dever prestacional, em razão da solidariedade estabelecida entre os 
entes públicos. 5. O fato de o tratamento não constar na lista de 
competência do Estado não é óbice à concessão do provimento 
postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição Federal. 6. É legítima a atuação do 
Poder Judiciário quando, por ação ou omissão do Poder Público, 
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existe a ameaça de violação aos direitos fundamentais garantidos 
pela Constituição, principalmente a vida digna, sobre os quais se 
alicerça o Estado Democrático de Direito. NEGADO SEGUIMENTO 
AO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. 

 

Em se tratando de assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica, contida 

no art. 6º da Lei no 8.080/90, a lei é bem clara ao garantir este direito. Nesse âmbito, 

o SUS, procura promover, através do Ministério da Saúde, uma listagem específica 

de medicamentos que devem estar disponíveis em toda a rede, a qual atribuiu o 

nome de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Para a 

incorporação de medicamentos no RENAME, a primeira etapa consiste no registro 

do medicamento pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e que tem 

por finalidade garantir a segurança, a eficácia e a qualidade do produto. Importante 

destacar que, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 6.360/76, que estabelece critérios 

técnicos para o registro de medicamentos e insumos, um medicamento não 

registrado na ANVISA não é considerado legalmente existente no País. 

 

2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 

O Sistema Único de Saúde instituído a partir da CF/88, em seu artigo 198, 

ganhou sua própria lei de diretrizes e bases um ano depois, com o advento da Lei 

no. 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

Esta lei, não só regulamenta e organiza o SUS, como também apresenta 

princípios norteadores, entre eles a universalidade, a equidade, a integralidade. 

Apresenta, também, outras características como a regionalização e hierarquização, 

descentralização, participação dos cidadãos e complementação dos serviços 

privados. 

O princípio da universalidade garante o acesso à saúde de todo e qualquer 

cidadão. Com este princípio todo cidadão está apto a gozar dos serviços públicos de 

saúde. 

O princípio da equidade garante tratamento isonômico aos usuários dos 

serviços prestados pelo SUS. Este princípio assegura a efetividade de ações e 

serviços em todos os níveis de acordo com a complexidade de cada caso. 

O princípio da integralidade está intimamente ligado a definição de que cada 

pessoa é única, indivisível e integrante de uma comunidade e que, por isso, as 
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ações e serviços prestados pelo SUS não podem ser compartimentalizadas, em total 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A regionalização e a hierarquização dizem respeito à localidade, ou seja, 

conhecimento dos problemas de saúde delimitados em uma área, perfil populacional 

para uma melhor adequação das ações e serviços prestados. 

A descentralização é a outorga das responsabilidades em relação às ações e 

serviços por parte de entes federativos, até mesmo para facilitar a gerência de 

problemas regionalizados. 

A participação dos cidadãos garante respeito constitucional e oportuna à 

população a participação nos processos de desenvolvimento de políticas de saúde a 

serem implementadas. 

O SUS não isentou o setor privado de participação nas políticas de saúde. Ao 

serem contratados os serviços particulares, estes serão realizados de forma 

complementar, preenchidos os requisitos legais. 

 

3. COMPETÊNCIA 

 

A competência para legislar sobre a saúde no Brasil (proteção e defesa) é 

feita concorrentemente entre a União, os Estados e os Municípios, segundo 

disposição do art. 24, XII e 30, II, todos da CF/88. De forma que cabe à União 

estabelecer as normas gerais; aos Estados, suplementar a legislação federal e aos 

Municípios cabe legislar sobre assuntos de interesse local, podendo ainda, 

suplementar as legislações federal e estadual. 

Já do ponto de vista administrativo, a competência é comum à União, aos 

Estados e aos Municípios, já que todos podem criar, administrar e gerir políticas 

públicas de saúde. 

É fundamental para que haja efetivação das ações e prestações de serviços 

essenciais de ordem pública de saúde a cooperação por parte dos entes federativos. 

Isso não significa dizer que exista uma hierarquia entre eles, já que isso seria uma 

inverdade. Mas, de fato, essa cooperação traz inúmeros benefícios se as políticas 

de saúde forem bem empregadas, desenvolvidas e organizadas. 

Como já definido, a legislação sobre saúde é comum. Aos Municípios e aos 

Estados cabem complementar, no que falta, a legislação federal, já que esta ditas as 

normas gerais e aos demais cabe a incumbência de especificar. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

4.1. Política nacional de medicamentos 

 

A Política Nacional de Medicamentos é uma iniciativa do Ministério da Saúde, 

já que a lei não é clara quanto ao fato da distribuição medicamentosa e sob 

quem/qual ente repousa tal competência. Sendo assim, o Ministério da Saúde, por 

meio da Portaria 3.916/MS/GM de 30 de outubro de 1998 instituiu tal feito, com o 

objetivo de garantir segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção 

do uso racional dos mesmos e o acesso da população aqueles considerados 

essenciais. Em resumo, todos os entes federativos, de forma cooperada, elaboram 

listas de medicamentos que serão adquiridos e distribuídos para a população. 

Esta lista recebe o nome de RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais) e foi citada anteriormente. O gestor federal a formula com o auxílio dos 

gestores estaduais e municipais.  

Os municípios devem elaborar suas próprias listas de medicamentos 

essenciais com base no RENAME, executar a assistência farmacêutica e suprir a 

falta de medicamentos em postos de distribuição destinados à atenção básica de 

saúde, previstas no Plano Municipal de Saúde. 

Já os Estados e a União se ocupam da aquisição e distribuição de 

medicamentos excepcionais adquiridos diretamente pelo Estado, e esta incumbência 

será do gestor estadual, segundo a Portaria 2.577, de 27 de outubro de 2006 e no. 

1.321, de 5 de junho de 2007. Esses medicamentos são dispensados ao tratamento 

de patologias específicas, que atingem número limitado de pacientes e que 

apresentam alto custo, como por exemplo os transplantados, epiléticos, portadores 

de insuficiência renal crônica etc. 

Como se vê, os Poderes Legislativo e Executivo não estão totalmente inertes 

ou inativos. Pode-se perceber a participação deles nos processos de melhoria de 

políticas públicas de saúde. No entanto, ainda não é suficiente para atender toda a 

demanda de indivíduos que dela necessitam.  
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4.2. Fornecimento gratuito de medicamentos 

 

O fornecimento gratuito de medicamentos obriga o Estado a distribuição dos 

mesmos à população. Apesar de já existirem programas que facilitam essa conexão 

entre os entes federativos e a população na distribuição, ainda assim, não é o 

suficiente. 

A maioria dos processos de judicialização da saúde ocorre pela falta dos 

medicamentos ou pelo uso contínuo deles.  

Nesse contexto, apresenta-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA GARANTIA 
FUNDAMENTAL DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. A garantia de acesso à 
saúde implica obrigação solidária dos entes estaduais e municipais, 
matéria consolidada no verbete nº. 65, da súmula deste e. Tribunal de 
Justiça. Existência de laudo médico, que comprova a necessidade 
do medicamento requerido pela autora, portadora de trombofilia. 
Impossibilidade de os entes públicos limitarem 
os medicamentos necessários à saúde da pessoa a lista de remédios 
que elaboraram e que deve servir, apenas, como parâmetro para que 
se evite a exigência de medicamentos supérfluos. Manutenção do 
pagamento da taxa judiciária, nos termos da súmula nº 145, desta 
Corte Estadual. Redução da verba honorária, considerado o teor dos 
verbetes nº 182 e 221, da súmula deste TJRJ. Recurso a que se dá 
parcial provimento, com base no §1º-A, do artigo 557, do Código de 
Processo Civil. 

 

Cumpre ressaltar que em matéria de distribuição gratuita, exemplos recentes 

podem ser citados, como o Farmácia popular do Brasil e o Saúde não tem preço, 

ambos desenvolvidos com o apoio da iniciativa privada, através do programa Aqui 

tem Farmácia Popular, presente em mais de quinze mil estabelecimentos 

conveniados em todo o país. 

Em 2006, foi instituído o Farmácia Popular do Brasil, que foi criado para levar 

remédios essenciais com desconto de até 90%, como no caso de asma, rinite, mal 

de Parkinson etc. 

Em 2011, o governo federal constituiu o programa Saúde não tem preço, o 

qual oferece mais de dezessete medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes 

a todos os cidadãos brasileiros. 

Para receber os medicamentos é preciso que os cidadãos apresentem o CPF, 

um documento com foto e a receita médica emitida com menos de cento e vinte dias 

em qualquer estabelecimento da rede conveniada. 
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Resta evidenciada aqui mais uma ação pública de saúde para promover a 

assistência farmacêutica na distribuição de medicamentos. Mas quando isso não é o 

suficiente, quando há falta de medicamentos disponíveis e amparados pelo 

RENAME nos postos de distribuição, ou quando se exija seu uso contínuo, acontece 

uma verdadeira enxurrada de ações judiciais para que esse problema seja satisfeito, 

gerando assim a tão falada judicialização da saúde. 

 

5. MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA DO POSSÍVEL 

 

Para iniciarmos o debate existente entre o princípio do mínimo existencial 

versus a reserva do possível, antes se faz necessário o esclarecimento de alguns 

fatores essenciais, tais como direitos fundamentais e direitos sociais. 

Os direitos fundamentais têm relação direta com a vida humana. São aqueles 

inerentes a todos os indivíduos sem distinção de qualquer natureza e que dizem 

respeito ao que é fundamental, ao que é essencial para a vida humana. Esses 

direitos, apesar de não necessitarem de previsão legal para existirem, encontram-se 

codificados na CRFB/1988 para garantia da ordem e segurança jurídicas, por mera 

formalidade legal. Encontramos facilmente esses direitos elencados no art. 5º. do 

referido Diploma Legal, artigo que se inicia na leitura do Título II “dos direitos e 

garantias fundamentais”.  

Já os direitos sociais, também elencados na CRFB/88, em seu art. 6º., fazem 

parte de um desdobramento dos direitos fundamentais. Isto porque os direitos 

fundamentais são tidos como princípios inerentes ao ser humano enquanto que os 

direitos sociais servem para efetivar esses direitos de forma prática e real. Servem 

para garantir o exercício e o usufruto dos direitos fundamentais, para que se tenha 

uma vida digna. 

Com base nisso, a respeito da dignidade da pessoa humana, que é de onde 

se origina todos os outros direitos fundamentais, explica Moraes (2006, p. 30), 

É um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um 
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar. 
 

É nesse ambiente descrito que o princípio do mínimo existencial se faz 

presente. Esse mínimo está intimamente ligado aos direitos relacionados às 
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necessidades e sem as quais não é possível viver dignamente. Tem por objetivo 

principal garantir condições mínimas de uma existência humana digna, guardando 

ligação profunda com o princípio da dignidade da pessoa humana. Como os direitos 

previstos acima são positivos, é obrigação do Estado fazer com que haja eficácia 

plena na aplicabilidade desses direitos, desenvolvendo programas para que tais 

direitos sejam alcançados. Compreende-se aqui por esses os direitos sociais, que 

com prática e efetivação realizam os direitos fundamentais. 

O fato é que com o passar do tempo, os direitos fundamentais foram se 

expandindo e, com isso, houve escassez de recursos por parte do Estado. Logo, 

surgiu, como consequência, a reserva do possível. 

A reserva do possível é o fenômeno conhecido por impor limites à efetivação 

dos direitos fundamentais prestacionais, como os direitos sociais. Acontece quando 

o Estado alega não ter condições de promover um atendimento integral e eficientes 

para todos que dele dependam. 

Para melhor explicar esse fenômeno, enfatiza Sarlet (2003, p. 286), 

(...) constitui tarefa cometida precipuamente ao legislador 
ordinário a de decidir sobre a aplicação e destinação de 
recursos públicos, inclusive no que tange às prioridades na 
esfera das políticas públicas, com reflexos diretos na questão 
orçamentária, razão pela qual também se alega tratar-se de um 
problema eminentemente competencial. 
 

Fato é que o Estado não pode eximir-se de suas obrigações em cumprir o que 

estabelece a Carta Magna, por escassez de recursos ou mau planejamento 

orçamentário. Isto não deve ser desculpa para a efetivação de direitos fundamentais 

e garantia do mínimo existencial. 

Ocorre que, infelizmente, a realidade do Brasil não é como a imaginamos. 

Pelo contrário. Quando o Estado se faz omisso em relação às suas obrigações, não 

cumpre seu papel escusando–se à reserva do possível, a parte a quem “falta” o 

mínimo existencial, aquele cujo não encontra amparo por parte do Estado em 

promover seus direitos, tem total liberdade e capacidade para tomar as devidas 

medidas judiciais, ainda que para isso, o Estado se veja prejudicado por parte do 

Judiciário. 

Nesse sentido, adverte Sarlet (2003, p. 286) 

(...) a outorga ao Poder Judiciário da função de concretizar os 
direitos sociais mesmo à revelia do legislador, implicaria afronta 
ao princípio da separação dos poderes e, por conseguinte, ao 
postulado do Estado de Direito. 
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Todas as vezes em que o Estado estiver preocupado com suas reservas 

orçamentárias em detrimento de direitos fundamentais, o Judiciário, como protetor 

desses direitos estará apto a agir, pois segundo disposição do art. 5º., inciso XXXV 

da Carta Magna de 1988, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito, perfeitamente compreendidos aqui os direitos fundamentais. 

Portanto, não se sustenta a visão compartilhada acima, se a intervenção for justa. 

 

6. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO 

 

A intervenção do Poder Judiciário será admissível em algumas hipóteses. 

Estas, por sua vez, devem ser bem analisadas para que não ocorram erros por parte 

dos Poderes da República Federativa do Brasil.  

Antes de analisarmos o problema em si, é preciso ter em mente que no Brasil 

existem Três Poderes que são independentes e harmônicos entre si, a saber Poder 

Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo 

têm seus representantes escolhidos pelo povo. Já o Poder Judiciário, seus 

representantes são escolhidos de forma técnica. 

Falando em termos de direitos sociais, de forma bem simplificada, o 

Legislativo cria e edita leis; o Executivo as executa por meio de políticas públicas 

sociais, econômicas, culturais etc., visando a efetivação dos direitos previstos nas 

legislações; e cabe ao Judiciário proteger as leis e fazer com que sejam cumpridas, 

caso as mesmas tenham sido violadas. Cabe ao Judiciário a resolução de conflitos 

para satisfação de direitos e/ou interesses ainda que o próprio Estado seja parte na 

ação. 

No caso específico deste trabalho, que é o acesso a medicamentos, que 

possui ligação com direitos fundamentais como o da saúde e o da vida, o Judiciário, 

deve sempre intervir quando um desses direitos estiver sendo violados ou 

descumpridos, pois são de ordem constitucional, principalmente, se estiver em 

judice, a questão do mínimo existencial. 

Neste caso, não há o que se falar em quebra dos três poderes, pois o 

Judiciário estaria realizando somente seu papel de garantidor de direitos, já que 

houve abuso ou omissão por parte de outro. 

Nesse sentido salienta Canotilho (2003, p. 946), 
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Os juízes não se podem transformar em conformadores 
sociais, nem é possível, em termos democráticos processuais, 
obrigar juridicamente os órgãos políticos a cumprir determinado 

programa de ação. 
 

Aqui se faz uma crítica óbvia quanto às limitações impostas ao Poder 

Judiciário em relação à temática em questão. O Judiciário deve sim resguardar e 

proteger direitos, mas dentro dos limites legais, para que não haja interferência no 

campo de atuação dos outros poderes. 

 

6.1. Critérios 

 

Existem critérios para que haja intervenção judicial no caso do acesso a 

medicamentos. Esses critérios devem ser minuciosamente avaliados no caso 

concreto, para que não ocorram erros graves ou injustiças. Uma coisa que há de 

ficar bem clara aqui é que o Poder Judiciário é deficiente para avaliar se 

determinado medicamento é efetivamente necessário à promoção da saúde, mesmo 

que tenha ajuda de perito técnicos para isso.  

Por isso se faz necessária a adoção de tais critérios para que se possa ter 

uma solução de conflitos que respeite a Constituição Federal, que promova os 

direitos fundamentais e o acesso a medicamentos no caso específico. 

O critério em âmbito individual é a efetivação da dispensação dos 

medicamentos constantes nas listas elaboradas pelos entes. Isso porque, o artigo 

196 da CRFB/88 diz que a saúde será promovida através de políticas sociais e 

econômicas. Logo conclui-se que essas listas já foram formuladas pensando na 

maioria, em suas necessidades prioritárias, adaptando seus recursos disponíveis, ou 

seja, o Executivo e o Legislativo dando uma visão macro ao problema. 

O critério em relação às ações coletivas é a alteração das listas, ou seja, se o 

Judiciário analisar a lista e essa contiver graves desvios de avaliação dos Poderes 

Públicos, poderá, então, determinar a inclusão do medicamento na lista. No âmbito 

individual, essa solução é proibida. 

Outro critério é que o Judiciário só pode incluir medicamentos à lista se esta 

tiver a eficácia comprovada, excluindo-se os experimentais e os alternativos; o 

Judiciário também deve optar por substâncias disponíveis no Brasil, e de preferência 

o de menor custo, como é o caso dos medicamentos genéricos. 
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6.2. Instrumentos processuais 

 

Os instrumentos processuais que podem ser propostos nesse tipo de ação, 

geralmente são a ação civil pública, o mandado de segurança e as ações 

condenatórias de obrigação de fazer ou de obrigação de dar. 

A ação civil pública, disciplinada pela Lei n0. 7.347 de 24 de julho de 1985, se 

destina a tutela de interesses coletivos, sejam eles difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos. Traz em seu art. 5º. O rol de legitimados, entre eles o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, com mais frequência neste tipo de ação a presença 

do Ministério Público como legitimado extraordinário. 

O manda de segurança encontra amparo legal no art. 5º. Da CRFB/88, no 

inciso LXIX, que tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, em face da 

ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

Já as ações condenatórias de obrigação de fazer ou de obrigação de dar 

estão disciplinadas no Código de Processo Civil de 1973, normalmente pelo rito 

ordinário. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o rito sumário, que 

também poderia ser uma opção dependendo do valor da causa, está extinto. 

Seja qual for o método adotado, é possível a concessão de tutela de urgência, 

tais como a tutela antecipada, as cautelares e as liminares. 

 

6.3. Legitimidade para figurar o polo passivo 

 

A legitimidade para figurar o polo passivo das demandas envolvendo acesso 

a medicamentos, seja qual for o procedimento adotado, será a Justiça Estadual, 

quando a ação for em contra os Estados ou os Municípios. Quando a União for 

parte, isoladamente ou solidariamente, será no âmbito da Justiça Federal. 

O ente federativo que deve figurar o polo passivo é aquele responsável pela 

lista da qual consta o medicamento requerido, objeto da ação. Como a competência 

dos entes federativos é comum, eles respondem solidariamente. 

Com a referência do parágrafo anterior, depreende-se jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FORNECIMENTO DE INSUMO. A garantia de acesso à saúde 
implica obrigação solidária dos entes estaduais e municipais, questão 
consolidada no verbete nº. 65, da súmula deste e. Tribunal de Justiça. 
Impossibilidade de se limitar o rol dos medicamentos de que poderá 
necessitar o paciente. Aplicação do verbete nº. 116, da súmula desta 
e. Corte Estadual. Desnecessidade de realização de perícia médica, 
diante das provas trazidas pelo autor. Verba honorária devida pela 
municipalidade, nos termos dos verbetes nº. 182 e 221, da súmula 
deste TJRJ. Manutenção do pagamento da taxa judiciária, na forma 
da súmula nº 145, deste e. Tribunal de Justiça. Recurso a que se 
nega seguimento, com base no caput do artigo 557, do Código de 
Processo Civil. (Grifo nosso). 

 

Sendo assim, os entes tanto podem figurar sozinhos o polo passivo da ação 

como podem ser responsabilizados solidariamente, já que as listas promovidas por 

cada um deles se conectam, fazendo com que os entes se autovinculem. 

 

6.4. Efeitos das decisões judiciais 

 

Um dos principais efeitos das decisões judiciais envolvendo conflitos de 

acesso a medicamentos no Brasil é uma multiplicação excessiva de ações desse 

tipo, uma verdadeira massificação de demandas e o consequente impacto no 

orçamento Estatal. 

A atraso de políticas públicas de saúde em desenvolver novas formas de 

tratamento potencializa o surgimento em massa de ações em busca de 

medicamentos. 

Fato é que as decisões judiciais têm plena eficácia e devem ser prontamente 

cumpridas por parte do estado, o que gera um enorme desequilíbrio em termos de 

despesas, políticas e programas de saúdes com a universalidade do atendimento, já 

que o estado deixa de atender a milhares de assistidos para priorizar uma ação 

individual, ou uma classe de pessoas se a ação for coletiva. Isso gera conflitos 

direito com a universalidade do atendimento. 

Com vistas a diminuição dessas demandas, o Ministério da Saúde propôs 

uma série de medida a serem tomadas, em audiência pública no STF, tais como a 

atualização e elaboração de novos protocolos do SUS; a ampliação da Comissão de 

Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC/MS), de forma a 

conferir maior agilidade às suas recomendações; o aperfeiçoamento da organização 

da pesquisa clínica em rede de centros de referência para que os resultados sejam 
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estabelecidos nacionalmente; a criação de Centros Estaduais de Referência para a 

prescrição de medicamentos, especialmente os de alto custo, e o adequado manejo 

dos pacientes; e a criação de mecanismos que viabilizem a existência de uma 

assessoria técnica para subsidiar o Judiciário em suas decisões relacionadas à 

saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após análise detalhada do tema proposto, pode-se perceber uma profunda 

ruptura no direito fundamental da saúde, garantido, inclusive, constitucionalmente. 

Isto deu origem a um fenômeno conhecido como judicialização da saúde. 

A questão inicial observada foi a colocação dos direitos fundamentais no 

mundo real e sua efetivação de direitos fundamentais que são. Esses direitos se 

desdobram e se refletem diretamente em direitos sociais, os quais permitem o 

exercício e garantia dos primeiros, gerando uma vida digna e atendendo ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Quando a Constituição define e defende um direito fundamental, ele se torna 

exigível, inclusive judicialmente. Quando, no plano social, não há suporte por parte 

do Estado, a medida a ser tomada é no plano jurídico. A partir do ponto em que a 

Constituição garante o direito fundamental à saúde e a vida, meios para que isso se 

desenvolva, pelo menos através da ótica do mínimo existencial e isso tudo não 

ocorre, por diversos motivos, inclusive pela escusa da reserva do possível, é 

possível a defesa desses direitos por outras vias. 

A expansão dos direitos fundamentais, no entanto, gerou aumento 

considerável de quantidade de recursos por parte o Estado e a reserva orçamentária 

não suportou tamanho desequilíbrio. 

A procura pelo Poder Judiciário foi a solução encontrada por milhares de 

pessoas que tiveram seus direitos afetados, principalmente sobre a questão de 

distribuição medicamentosa. No entanto, percebe-se que há limites para a atuação 

do Judiciário. 

A questão é bastante complexa, já que não é competência do Judiciário 

elaborar políticas públicas nem resolver injustiças sociais. Esses são deveres dos 

Poderes Legislativo e Executivo. A função do Judiciário é a interpretação da lei e 

garantia de tutela jurisdicional aos jurisdicionados. 
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Pois bem, nota-se, portanto, que todas as vezes em que houver violações a 

direitos fundamentais ou a princípios constitucionais, o Judiciário pode e deve agir, 

sem que haja quebra do princípio da separação dos três poderes. O Judiciário deve 

ponderar suas decisões para não prejudicar direitos fundamentais de outras pessoas 

em favor de apenas um jurisdicionado. Deve ponderar se há risco eminente de 

morte caso não seja deferido tal medicamento etc. Deve ponderar os medicamentos 

de alto custo, se não podem ser substituídos por outros de menor custo, enfim, uma 

série de critérios a serem observados antes de decidir sobre questão tão delicada. 

A judicialização da saúde é um mal que se faz necessário para tutelar direitos 

em que o Estado foi omisso, ou desestruturado ou, ainda, mal organizado. Ela se fez 

e se faz cada vez mais fundamental para a promoção da saúde, em especial, 

distribuição de medicamentos. Afinal, ninguém sabe que sofre de uma doença até 

descobri-la. E ninguém sabe se poderá arcar com o tratamento dela. A solução 

parece óbvia quando se pensa dessa maneira e isso é uma crítica que deve ser feita 

à população. Antes de recorrer ao Judiciário, as pessoas deveriam esgotar todas as 

possibilidades para promoção de sua saúde. A via judicial deve ser a última opção. 

Problemas com a judicialização exagerada surgem todos os dias. A 

quantidade de ações é absurda. As políticas públicas de saúde desenvolvidas não 

afetam a todas as pessoas e isso gera um descontrole na hora da efetivação dos 

direitos. Todos têm que ter acesso à saúde e a medicamentos, sejam eles de alto 

custo ou de uso continuado. O problema é que quando se prioriza um tratamento de 

alto custo para um jurisdicionado, acaba prejudicando centenas de outras pessoas 

envolvidas em programas de saúde, pois o Estado deve retirar recursos de algum 

lugar para cumprir decisões judiciais. 

Em resumo, a judicialização exagerada não é uma boa resolução de 

problemas que são em sua origem, sociais. No entanto, a intervenção judicial se faz 

necessária para a garantia e efetivação de direitos fundamentais, caso os mesmos 

tenham sido violados ou descumpridos, como é o caso da saúde, especialmente a 

questão do acesso a medicamentos. Se, todavia, não houver motivos para que haja 

intervenção em algum pedido, isto é, se o mesmo estiver em conformidade com o 

que determinou o legislador, então o judiciário deverá negar essa ação, em respeito 

aos princípios constitucionais. 

 

 



23 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Ricardo Barreto de. Direito a medicamentos: o direito fundamental à 
saúde na jurisprudência do STF. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
 
ÁVILA, Kellen Cristina  de Andrade. Teoria da reserva do possível. Disponível em: 
< http://jus.com.br/artigos/24062/teoria-da-reserva-do-possivel#ixzz3rmdHAeCd> 
Acesso em 11 nov. 2015. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
 
BRASIL. Código de Processo Civil: Lei no. 5.869 de 11 de janeiro de 1973. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm> 
Acesso em 10 nov. 2015. 
 
BRASIL. Código de Processo Civil: Lei no. 13.105 de 16 de março de 2015. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm> Acesso em 10 nov. 2015. 
 
BRASIL. Lei no 6.360, de 26 de setembro de 1976. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm> Acesso em 10 nov. 2015.  
 
BRASIL. Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm> Acesso em 10 nov. 2015.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Distribuição de medicamentos. Disponível em: < 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/distribuicao-de-medicamentos> 
Acesso em 11 nov. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 3.916, de 30 de outubro de 1998. 
Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html> 
Acesso em 11 nov. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 2.577, de 27 de outubro de 2006. 
Disponível em: < http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-
2577.htm > Acesso em 11 nov. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no. 1.321, de 05 de junho de 2007. 
Disponível em: < http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/1321-[2805-120110-
SES-MT].pdf> Acesso em 11 nov. 2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Distribuição de medicamentos. Disponível em: < 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/distribuicao-de-medicamentos> 
Acesso em 11 nov. 2015. 
 

http://jus.com.br/artigos/24062/teoria-da-reserva-do-possivel#ixzz3rmdHAeCd
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm


24 
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Audiência Pública: Saúde. Disponível em< 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSau
de > Acesso em 18 nov. 2015. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível no 
0001418-62.2014.8.19.0006. Apelante: Município de Barra do Piraí. Apelada: Raquel 
de Mello Silva Rosa Siqueira. Relator: Des. Denise Levy Tredler. Rio de Janeiro, 14 
de outubro de 2015. Lex: jurisprudência do TJRJ. Disponível em < 
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044114FBB5D
0605864E1CA053DF7AEE418C5042D595125> Acesso em 18 nov. 2015. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível no 
0046648-02.2012.8.19.0038. Apelante: Município de Nova Iguaçu. Apelado: Douglas 
Alves de Souza. Relator: Des. Denise Levy Tredler. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 
2015. Lex: jurisprudência do TJRJ. Disponível em < 
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000424B6CD895
89318D3271804CA73270F47C5042D543A62> Acesso em 18 nov. 2015. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Reexame 
necessário no 0344028-48.2015.8.21.7000. Apelante: Estado do Rio Grande do 
Sul. Apelado: João Carlos Pires. Relator: Des. Sergio Luiz Grassi Beck. Rio Grande 
do Sul, 16 de novembro de 2015. Lex: jurisprudência do TJRS. Disponível em < 
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/cons
ulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26ver
sao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_
processo_mask%3D70066586504%26num_processo%3D70066586504%26codEm
enta%3D6549653+acesso+a+medicamentos++++&proxystylesheet=tjrs_index&clien
t=tjrs_index&ie=UTF-8&lr=lang_pt&site=ementario&access=p&oe=UTF-
8&numProcesso=70066586504&comarca=Comarca%20de%20Santa%20Vit%C3%
B3ria%20do%20Palmar&dtJulg=16/11/2015&relator=Sergio%20Luiz%20Grassi%20
Beck&aba=juris> Acesso em 18 nov. 2015. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da 
Constituição. 7. Ed. Rio de Janeiro: Almedina, 2003. 
 
CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. 1. ed. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 2014. 
 
CURY, Ieda Tatiana. Direito fundamental à saúde: evolução, normatização e 
efetividade. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
 
FINOTTI, Carolina Marlien Duarte da Costa. Política Nacional de Medicamentos. 
Disponível em: < http://www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/9932/politica-
nacional-de-medicamentos> Acesso em 11 nov. 2015. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à saúde e acesso à 
medicamentos: em busca de parâmetros adequados para a tutela jurisdicional. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 



25 
 

 
SANTOS, Lenir. Sus e a Lei Complementar 141 comentada. 2. ed. São Paulo: 
Saberes, 2012. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. e amp. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
 

 
 

  
 
 
 


