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RESUMO 

 

O direito à saúde ganhou um novo contorno com a Constituição de 1988. De um direito 

garantido somente aos segurados e dependentes do sistema previdenciário, passou a ser 

direito de todos e dever do Estado, efetivado mediante políticas sociais e econômicas. 

Nesse contexto, cada vez mais as demandas relacionadas à concretização dos direitos 

sociais, sobretudo do direito à saúde, são levadas à análise dos atores jurídicos, que se 

transformaram em verdadeiro agente participante da implementação de políticas 

públicas. Esse fenômeno transferiu aos atores jurídicos, quando da judicialização dos 

direitos sociais, o ônus do exame de determinadas condicionantes das políticas públicas 

que, até então, eram restritas aos administradores públicos. Assim, a presente 

dissertação analisará o posicionamento dos desembargadores federais do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região em relação a determinados argumentos de cunho 

econômico que impactam na concretização, pelo Judiciário, dos direitos sociais, 

notadamente, nesta dissertação, do fornecimento de medicamentos.   

Palavras-chave: direitos sociais; direito à saúde; concessão de medicamentos; políticas 

públicas; custo dos direitos. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The right to health has a new outline under the Constitution of 1988. A right formerly 

guaranteed only to insured parties and dependents of the social security system, became 

right to all people and a duty of the State, effected through social and economic policies. 

In this context, the demands related to the realization of social rights, especially the 

right to health, are each day more taken to the analysis of legal scholars, who became 

real agents participating in the implementation of public policies. This phenomenon has 

transferred to legal scholars, upon justiciability of social rights, the burden of examining 

certain conditions of public policies that had previously been restricted to public 

administrators. Thus, this thesis will analyze the positioning of the chief judges of the 

Federal Circuit Court of the 3
rd

 Circuit in relation to certain economic arguments that 

impact on the achievement, by the judiciary, of social rights, notably, in this 

dissertation, the supply of medicines.   

Key-words: social rights, right to heath; concession of drugs; public policies; cost of 

rights. 
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I NT RO D U ÇÃ O  

 

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, previu expressamente o 

direito à saúde como um dever do Estado, ampliando o seu acesso a toda população e a 

sua cobertura às ações e serviços, tanto preventivos, quanto curativos.   

A partir do novo texto constitucional, inaugurou-se no país um novo papel do 

Estado, que deixou de ser apenas um pretenso Estado Social de Direito (marcado pelo 

processo de positivação dos direitos sociais) para tornar-se um Estado Democrático (e 

Social) de Direito, que, segundo Lênio Streck, busca o resgate e o cumprimento das 

promessas constitucionais.
1
 

Os direitos sociais passam a ter, na nova carta constitucional, garantias jurídicas 

importantes contra a inação estatal em suas regulamentações, como o mandado de 

injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, bem como contra o 

desrespeito às prestações estatais já implementadas, como o mandado de segurança ou a 

ação civil pública. 

Podemos dizer, assim, que a Constituição de 1988 foi pródiga, no bom sentido 

do termo, em prever não só direitos, mas também as garantias para esses direitos, 

introduzindo no debate relativo à concretização dos direitos sociais um novo ator, até 

então ausente: o Poder Judiciário. 

A inserção do Judiciário como um novo locus para a solução de problemas 

relativos aos direitos sociais foi acompanhada de uma crise de identidade dos órgãos 

                                                           
1
 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: perspectivas e possibilidades de 

concretização dos direitos fundamentais sociais no Brasil. Novos estudos jurídicos. Volume 8, n. 2, 

Itajaí: Univali editora, mai/ago 2008, p. 265. Colocamos a alcunha Social entre aspas pois, apesar de não 

estar presente na Constituição Federal, o fato de termos superado a antiga acepção de Estado Social não 

retira a vertente social do Estado de Direito.  
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jurisdicionais, acostumados a resolver apenas demandas comutativas. A judicialização 

dos diretos sociais trouxe ao Poder Judiciário uma nova vertente até então 

desconsiderada pelo ensino jurídico nacional: a justiça distributiva.  

Os direitos sociais, ao serem concretizados por políticas públicas, necessitam de 

uma série de processos e decisões coordenadas em direção à sua implementação
2
. A 

partir do momento em que o Poder Judiciário começa a atuar ativamente como um 

concretizador de direitos sociais, é de fundamental importância se ater ao modo pelo 

qual esses direitos devem ser efetivados. 

A presente dissertação irá examinar se e como o Poder Judiciário analisa 

aspectos econômicos em suas decisões judiciais. Nesse sentido, para um recorte 

objetivo, escolhemos as ações judiciais relativas à concessão judicial de medicamentos; 

enquanto que, para recorte subjetivo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

No capítulo 1, abordaremos a teoria geral dos direitos sociais, buscando 

estabelecer seus fundamentos, a sua dupla dimensão e as suas características principais. 

Discorreremos também sobre a possibilidade, ou não, de judicialização dos direitos 

sociais, analisando as principais teses contrárias à atuação do Poder Judiciário na 

concretização desses direitos. 

No capítulo 2, trataremos especificamente do direito à saúde como um direito 

social, tendo como foco principal o regime jurídico que a Constituição de 1988 

estabeleceu para esse direito, com as suas características e a sua forma de 

financiamento.  

                                                           
2
 Maria Paula Dallari Bucci cita como processos concretizadores da ação governamental: o processo 

administrativo; o processo legislativo; o processo de alocação dos recursos financeiros; o processo 

judicial propriamente dito e o processo político-eleitoral. BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos 

para uma teoria jurídica das políticas públicas. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 145-203.  



13 
 

 

No capítulo 3, estudaremos a política pública de fornecimento gratuito de 

medicamentos, recorte objetivo dessa dissertação, bem como alguns argumentos 

econômicos comumente citados que exigem um maior cuidado do Judiciário com o 

resultado da judicialização. 

No capítulo 4, por fim, examinaremos como estes argumentos esposados no 

capítulo anterior são, concretamente, analisados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, com seus eventuais argumentos contrários e favoráveis, bem como 

analisaremos se houve, no decorrer dos anos, alguma modificação no posicionamento 

dos desembargadores federais, principalmente a partir de dois marcos temporais: a 

Audiência Pública nº 4 e a Lei 12.401/2011. 
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1  –  TE OR I A GERA L DO S DI RE ITOS  SO CI AIS  

 

Não é possível estudar o direito à saúde no Brasil sem um esclarecimento prévio 

quanto a algumas expressões que muitas vezes não são usadas de maneira precisa pelo 

detentor do Poder Constituinte, o que leva a uma grave discussão interpretativa. 

Nesse sentido, por exemplo, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins afirmam que 

a utilização das expressões “direitos individuais” e “liberdades fundamentais” no texto 

da Constituição de 1988 levanta diversas interpretações quanto aos seus significados, 

principalmente se excluem ou abarcam os direitos sociais
3
. 

Da mesma forma, afirma Pérez Luño que, se for indagado a um “cidadão médio” 

acerca do sentido da expressão “direitos humanos”, a resposta da maioria vai ser a de 

que a referida expressão significa que todos os indivíduos têm direitos que são próprios 

dos seres humanos; esta não é a resposta, entretanto, quando se aprofunda na busca por 

uma melhor delimitação do significado da expressão, resultando desta mesma pergunta 

uma série de respostas contraditórias
4
. 

  A expressão “direitos humanos” é associada à noção de “supralegalidade” e 

“supranacionalidade”, ou seja, são direitos humanos os direitos ligados à ideia de 

dignidade da pessoa humana e presentes em Tratados ou Convenções Internacionais. 

São os direitos reconhecidos como tal pela ordem jurídica internacional
5
. 

                                                           
3
 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª edição 

revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 45. 
4
 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 8ª edição. 

Madrid: Tecnos, 2003, p. 21. 
5
 Esta é uma conceituação formal de direitos humanos, utilizada para distinguir os direitos humanos de 

outras “espécies” similares. Segundo André de Carvalho Ramos, direitos humanos são “um conjunto 

mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade e na 

dignidade”. RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos – Análise dos 

sistemas de apuração de violações de direitos humanos e implementação das decisões no Brasil. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 11. 
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Dessa concepção podemos vislumbrar a diferença entre “direitos humanos” e 

“direitos naturais”. Em que pese o entendimento dos defensores do “jusnaturalismo”, 

citados por Pérez Luño, de que tanto os direitos humanos quanto os direitos naturais são 

direitos prévios, sendo aqueles uma prolongação destes
6
, a diferença marcante entre os 

direitos humanos e os direitos naturais é a de que os primeiros são expressamente 

reconhecidos pela ordem internacional, enquanto que os segundos são direitos “pré-

positivos”
7
, inatos, podendo se transformar em um direito humano com a sua 

positivação.  

Por sua vez, “direitos fundamentais” são, segundo Fabio Konder Comparato, “os 

diretos humanos reconhecidos expressamente pela autoridade política”
 8

. São os direitos 

humanos positivados na ordem interna dos países. 

É importante ressaltar que esta conceituação de direitos fundamentais sofre uma 

relativização no direito brasileiro em face do artigo 5º, §2º, da Constituição Federal
9
, 

que amplia o rol de direitos fundamentais estendendo-os aos direitos implícitos, 

decorrentes dos princípios, do regime jurídico brasileiro ou de tratados internacionais 

nos quais o país seja parte.  

Outra diferenciação basilar é entre “direitos fundamentais” e “liberdades 

públicas”, sendo estas últimas geralmente conceituadas de forma restritiva, contendo em 

seu interior apenas os direitos civis negativos (conhecidos como direitos de liberdade), o 

                                                           
6
 LUÑO, op. cit., p. 21. 

7
 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 46. 

8
 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 60 
9
 Art. 5º, §2º - Constituição Federal de 1988:  “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 
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que leva alguns autores, como Humberto Alcalá, a criticarem a expressão, ainda 

utilizada, por exemplo, pelo sistema jurídico francês
10

. 

Por fim, é necessário estabelecer os significados das expressões “direitos civis e 

políticos” e “direitos econômicos, sociais e culturais”, bem como a diferença entre a 

expressão “direitos econômicos, sociais e culturais” e “direitos sociais”.   

Direitos civis e políticos são os chamados direitos de primeira dimensão, ligados 

essencialmente (ainda que não exclusivamente) à ideia de liberdade, de abstenção 

estatal, enquanto que os direitos econômicos, sociais e culturais são os direitos 

chamados de segunda dimensão, ligados à noção (aqui também não exclusiva) de 

igualdade e que exige, na maioria das vezes, uma ação estatal para a sua concretização. 

Em contrapartida, essas citadas expressões são intimamente ligadas ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, razão pela qual Victor Abramovich e Christian 

Courtis afirmam haver diferenças históricas e culturais entre as expressões “direitos 

econômicos, sociais e culturais (DESC)” e “direitos sociais”, sendo esta última 

relacionada ao regramento dos direitos sociais nas Constituições nacionais
11

.   

Isso posto, cumpre esclarecer os sentidos dados às expressões nesta dissertação. 

Nesse capítulo, será abordado o regime geral dos direitos sociais, o que envolve uma 

abordagem próxima ao direito internacional dos direitos humanos. Ocorre que, quando 

possível a generalização dentro da ordem interna, serão abordados pontos ligados aos 

direitos fundamentais no constitucionalismo brasileiro.  

                                                           
10

 ALCALÁ, Humberto Nogueira. Teoría e dogmática de los derechos fundamentales. 1ª edição. 

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 57. Disponível em: 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1094>. Acesso em: 30/12/2012. 
11

 ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. 2ª 

edição. Madrid: Trotta, 2004, p.120-121. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1094
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Dessa forma, no capítulo 1, independentemente da expressão utilizada, serão 

tratados assuntos relacionados ao regime jurídico geral dos direitos sociais, seja na 

ordem internacional (pela expressão “direitos humanos”), seja na ordem interna (pela 

expressão “direitos fundamentais”). 

Em seguida, no capítulo 2, será analisado o direito social à saúde no direito 

brasileiro, fazendo referência, então, ao direito social à saúde e à sua especial tutela no 

âmbito do constitucionalismo brasileiro.  

Antes de adentrar ao estudo do direito à saúde na Constituição de 1988, é 

importante estabelecer uma teoria geral dos direitos sociais que, pelo seu caráter 

generalizante, não abordará determinadas situações específicas referentes a alguns 

direitos sociais em espécie. 

O grande problema quanto à tentativa de formulação de uma teoria geral dos 

direitos sociais é a delimitação dos aspectos a serem abordados. O que seria uma teoria 

geral dos direitos sociais? 

Alessandra Gotti, por exemplo, ao examinar a teoria geral dos direitos sociais 

em livro resultante de sua tese de doutoramento, divide a análise em três tópicos: a) 

desenvolvimento histórico, fundamentos e conceito dos direitos sociais; b) regime 

jurídico dos direitos fundamentais; c) regime jurídico dos direitos sociais
12

. 

Neste trabalho, o tema será dividido em quatro tópicos, sendo que alguns 

possuem sub-tópicos, para uma melhor análise dos assuntos. São eles: a) fundamento 

dos direitos sociais; b) a dupla dimensão dos direitos sociais; c) características dos 

direitos humanos de caráter social; d) judicialização dos direitos sociais.  

                                                           
12

 GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de 

resultados. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Foram destacados esses aspectos em detrimento de outros por uma mera questão 

de delimitação temática, já que são esses os necessários para a análise da relação entre a 

teoria geral dos direitos sociais e a regulamentação do direito à saúde no direito 

brasileiro (remetendo aqui ao citado conceito de “direito social”).  

 

1.1 – Fundamentos dos direitos sociais 

 

Quando se fala em fundamentos dos direitos sociais, logo se pensa na clássica 

distinção entre os direitos de primeira dimensão e os direitos de segunda dimensão, 

afirmando-se que os direitos sociais se fundamentam no ideal de igualdade, enquanto 

que os direitos civis e políticos advêm do ideal de liberdade. 

Pois bem, essa classificação, de grande importância didática, reduz de maneira 

equivocada os direitos sociais a um único fundamento, a igualdade, quando na verdade 

tais direitos também encontram seu fundamento em outros ideais, como a própria 

liberdade e a busca de proteção às necessidades mais básicas dos indivíduos.  

Nesse sentido, afirma Gerardo Pisarello que 

 

se se aceita a caracterização dos direitos sociais como direitos que perseguem 

a igual dignidade das pessoas, sua suposta diferenciação em relação aos 

direitos civis e políticos, entendidos como direitos de liberdade, também 

perde consistência. A distinção entre direitos de igualdade e direitos de 

liberdade, na realidade, foi dominante durante a Guerra Fria, a tal ponto que 

quando se decidiu consagrá-los em âmbito internacional, se aprovaram 

Pactos separados, o dos direitos econômicos, sociais e culturais (PIDESC), e 

o dos direitos civis e políticos (PIDCP), ambos em 1966. A ratificação de um 

ou de outro chegou a estabelecer-se como uma prova de fé ideológica: ou se 
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optava pelos direitos civis e políticos, e com isso pela liberdade. Ou se estava 

com os direitos econômicos e sociais, e com isso com a igualdade
13

. 

 

Por serem direitos de igualdade, os direitos sociais são entendidos como direitos 

que visam assegurar, a partir de uma atitude geralmente positiva do Estado, não mais a 

igualdade meramente formal, mas sim uma igualdade material, buscando alterar uma 

situação existente.  

Segundo Ãnon Roig e outros, “[...] desde o ponto de vista normativo, as 

diferenças devem ser reconhecidas, respeitadas e garantidas; as desigualdades, pelo 

contrário, devem ser reconhecidas para serem eliminadas e superadas”
14

.  

Por sua vez, para compreender os direitos sociais como direitos fundamentados 

também na liberdade, deve-se diferenciar esta em seus aspectos negativos e positivos, 

conforme sugere Gerardo Pisarello
15

. 

Em seu aspecto negativo, a liberdade deve ser vista como uma barreira à 

intromissão do Estado ou do particular, evitando que estes privem o desfrute de um 
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PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantias: elementos para una reconstrucción.1ª 

edição. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 41-42. (tradução nossa). O trecho original está assim 

estabelecido: “Si se acepta la caracterización de los derechos sociales como derechos que persiguen la 

igual dignidad de las personas, su supuesta diferencia com los derechos civiles y políticos, entendidos 

como derechos de libertad, también pierde consistencia. La distinción entre derechos de igualdad y 

derechos de libertad, em realidad, fue dominante durante la guerra fría, a tal punto que cuando se decidió 

consagrarlos em el âmbito internacional, se aprobaron dos Pactos separados, el de los derechos 

econômicos sociales y culturales (PIDESC), y el de los derechos civiles y políticos (PIDCP), ambos de 

1966. La ratificación de uno u outro llegó a planterarse incluso como uma prueba de Fe ideológica: o se 

optaba por los derechos civiles y políticos, y com ello por la libertad, o se estaba con los derechos 

econômicos y sociales, y com ello com la igualdad”. 
14

 ROIG, María José Añón; AÑÓN, José Garcia (Coords.). Lecciones de derechos sociales. 2ª edição. 

Valência: Tirant lo Blanch, 2004, p. 115 (tradução nossa). O trecho original está assim estabelecido: “[...] 

Desde el punto de vista normativo, las diferencias deben ser reconocidas, respetadas y garantizadas; las 

desigualdades, por el contrario, deben ser reconecidas para ser eliminadas y superadas”.  
15

 PISARELLO, op.cit., p. 42-43. 
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direito pelos indivíduos, podendo assim ser claramente relacionada aos direitos 

sociais
16

.  

Em contrapartida, pelo aspecto positivo, a liberdade deve ser entendida como 

uma ação estatal que satisfaça determinada necessidade humana e que, dessa forma, 

junto com a liberdade negativa
17

, garanta que o indivíduo exerça o terceiro tipo de 

liberdade, a real, de atuar de acordo com a sua própria vontade
18

. 

Esse aspecto positivo está intimamente ligado ao outro fundamento dos direitos 

sociais, que é a busca pela possibilidade de satisfação das necessidades mais básicas dos 

indivíduos, fundamentação esta que leva à garantia de um mínimo existencial dos 

direitos sociais.  

Necessidades básicas, segundo Contreras Peláez, são aquelas relacionadas à 

própria autodeterminação do indivíduo
19

, o que demonstra a íntima ligação entre os 

ideais de liberdade e igualdade e ressalta a característica da interdependência dos 

direitos humanos. 

Ainda segundo o citado autor, desse fundamento decorrem dois tipos de 

constatações: a) uma baseada no senso comum, de que para uma existência digna é 

necessária a satisfação de determinadas necessidades básicas; b) outra baseada em uma 

justificação moral, de que existindo condições para garantir a satisfação das 

necessidades que são básicas a todos os indivíduos, o Estado deve agir para supri-las
20

. 

Essa característica ainda demonstra a íntima relação entre os direitos sociais e o 

princípio da dignidade humana, tema exposto no item 1.4.1.2, neste capítulo. 
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 PISARELLO, op. cit., p. 42-43. 
17

 Ibidem, p. 43-44. 
18

 ROIG; AÑÓN, op. cit., p. 133.  
19

 PELÁEZ, Francisco J. Contreras. Derechos sociales: teoría e ideología. 1ª edição. Madrid: Tecnos, 

1994, p. 44-45. 
20

 Ibidem, p. 41. 



21 
 

 

1.2 – A dupla dimensão dos direitos sociais 

 

Os direitos sociais, econômicos e culturais, assim como os direitos civis e 

políticos, são dotados de dupla dimensão: uma subjetiva e outra objetiva.  

Nesse sentido, afirma Pérez Luño que 

 

no horizonte do constitucionalismo atual os direitos fundamentais 

desempenham, portanto, uma dupla função: no plano subjetivo 

seguem atuando como garantias de liberdade individual, se bem que a 

este papel clássico se soma agora a defesa dos aspectos sociais e 

coletivos da subjetividade, enquanto que o objetivo tem assumido uma 

dimensão institucional a partir da qual seu conteúdo deve funcionar 

para a consecução dos fins e valores constitucionalmente 

proclamados
21

. 

 

A dimensão subjetiva é relativa ao indivíduo, no sentido de não ver o Estado ou 

outro indivíduo interferir de forma contrária ao regramento jurídico e atingindo um 

direito seu.  

Quanto a esta dimensão, típica dos direitos civis e políticos, importa ressaltar 

que, ao ser analisada em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais, pode ela 

obrigar o Estado a realizar uma ação. Nesse sentido, esclarecem Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins que “quando o indivíduo adquire um status de liberdade positiva 

                                                           
21

 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos fundamentales. 7ª edição. Madrid: Tecnos, 1998, p. 25 

(tradução nossa). A passagem original está assim estabelecida: “En el horizonte del constitucionalismo 

actual los derechos fundamentales desempeñan, por tanto, uma doble función: em el plano subjetivo 

siguen actuando como garantías de la libertad individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la 

defensa de los aspectos sociales y coletivos de la subjetividad, mientras que em el objetivo han asumido 

uma dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de 

los fines y valores constitucionalmente proclamados”. 
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(liberdade para alguma coisa) que pressupõe a ação estatal, tem-se como efeito a 

proibição de omissão por parte do Estado”
22

. 

Essa vertente subjetiva é intimamente ligada à ideia de direitos subjetivos, 

motivo pelo qual é necessária a sua análise conjuntamente com o item 1.4.2, que trata da 

possibilidade de classificar os direitos sociais como direitos públicos subjetivos. 

Neste momento, a principal dimensão a ser analisada é a dimensão objetiva, que 

diz respeito à vinculação do legislador aos direitos sociais. São os “critérios de controle 

de ação estatal”, para utilizar a expressão de Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins
23

. 

Segundo Paulo Bonavides, foi justamente com a constitucionalização dos 

direitos de segunda dimensão que se começou, na Alemanha, a discutir a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais, afirmando o autor que a conjugação dos valores 

sociais com a garantia institucional resultou em uma nova noção de direitos 

fundamentais
24

. 

A dimensão objetiva impõe atitudes positivas e negativas ao legislador, 

afirmando Maria José Añón Roig e outros que a dimensão objetiva dos direitos sociais 

assume um peso maior do que a dimensão subjetiva, decorrendo dela duas 

consequências: a) limitação da “discricionariedade” do legislador ao exercer o seu poder 

legislativo; b) obrigatoriedade de o legislador regulamentar, ao menos 

progressivamente, os direitos sociais previstos na Constituição
25

. 

Há dois aspectos importantes da citada dimensão objetiva dos direitos sociais: a) 

aos críticos da judicialização dos direitos sociais, que entendem que ela não é possível 
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 DIMOULIS; MARTINS, op. cit., p. 111. 
23

 Ibidem, p. 111. 
24

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª edição, atualizada. São Paulo: Malheiros, 

2012, p. 583-587. 
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 ROIG; AÑÓN, op. cit., p. 68-69. 
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por não decorrerem dos direitos sociais os chamados direitos públicos subjetivos, a 

dimensão objetiva impõe ao legislador uma série de ações e abstenções que visam à 

concretização dos direitos sociais presentes nos textos constitucionais; b) aos críticos da 

“Constituição Dirigente”, a dimensão objetiva dos direitos sociais obriga que o Estado 

transforme as promessas constitucionais em realidade, regulamentando as normas 

constitucionais programáticas presentes no texto constitucional. 

 

1.3 – Características dos direitos humanos de caráter social 

 

As características dos direitos humanos de natureza social representam os 

aspectos centrais desse tipo de direito, de importância basilar na exposição de uma 

teoria geral dos direitos sociais. 

Por se tratar de algo distintivo, importa que se faça uma observação; serão 

abordados, neste item, características dos direitos sociais enquanto direitos humanos, 

retiradas do regime dos direitos humanos presentes no direito internacional e, quando 

possível a generalização, serão aplicados à legislação nacional. Assim, não se trata 

unicamente dos direitos sociais, já que muitas dessas características também são 

aplicáveis aos direitos das demais dimensões (para usar a divisão tradicional). 

Não há um rol específico, taxativo, de características dos direitos humanos de 

caráter social, presentes algumas em Declarações e Pactos Internacionais, enquanto que 

outras derivam destas ou da própria fundamentação dos direitos sociais, motivo pelo 

qual foram selecionadas onze características centrais dos direitos sociais enquanto 

direitos humanos, sendo que a característica da necessidade de recursos orçamentários 
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será tratada posteriormente, no Capítulo 3 deste trabalho, unicamente por uma coerência 

didática. 

 

1.3.1 – Universalidade 

 

A primeira das características dos direitos humanos é, talvez, a mais debatida 

dentre todas: a universalidade dos direitos humanos. 

A grande crítica que se faz à universalidade é que ela impõe, às diversas 

culturas, a observância de determinados direitos (e, por conseguinte, a vedação à prática 

de determinadas condutas) que não corresponde à forma de pensar ou de agir dessas 

culturas. 

Comentando sobre a universalidade dos direitos humanos, Walter Claudius 

Rothenburg afirma que 

  

Tal característica, no entanto, precisa ser devidamente compreendida. Se é 

certo que a noção de direitos fundamentais parte e gira em torno da ideia de 

atributos do ser humano por sua mera condição existencial, a indicação do 

conteúdo desses direitos fica a cargo da consciência desenvolvida por 

determinada comunidade em cada momento histórico. A universalidade não 

deve ocultar o diferente significado que um “mesmo” direito fundamental 

(uma mesma expressão normativa) assume em contextos diversos – o que 

implica uma consideração constitucional das distintas realidades, como a dos 

países “periféricos” (subdesenvolvidos)
26

. 
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 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas características. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional. Ano 8, n. 30, São Paulo: Revista dos Tribunais, janeiro/março 2000, p. 

147. 
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Contra essa ideia de universalidade surge a chamada “universalização", que 

representaria um caminhar para a frente, sustentando os defensores desta teoria que se 

outros povos não compreendem os direitos humanos na exata medida que a corrente 

dominante o faz, é porque eles ainda não atingiram o mesmo nível de maturação
27

. 

Como bem salienta André Ramos Tavares, essa teoria, assim como a da universalidade, 

surge como uma tentativa de impor determinada concepção de mundo
28

, neste caso, 

inclusive, de forma preconceituosa. 

Segundo Boaventura de Souza Santos, os direitos humanos devem ser 

interpretados levando-se em conta o multiculturalismo, buscando dessa forma acabar 

com a “hegemonia ocidental” de interpretação desses direitos
29

. 

A universalidade, intensamente debatida na II Conferência Mundial de Direitos 

Humanos de Viena de 1993, é adotada expressamente na Declaração e Programa de 

Ação de Viena de 1993, afirmando Antônio Augusto Cançado Trindade que: 

 

É, com efeito, a partir das particularidades ou da diversidade do gênero 

humano que se buscam os valores universais, que se manifesta uma 

consciência universal. Mesmo os que tivessem preferido que os redatores da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos houvessem levado mais em 

conta também o legado de antigas civilizações asiáticas e distintas religiões, 

admitem, no entanto, que a Declaração Universal de 1948 alcançou um 

determinado grau de universalidade que a tornou aceita por seres humanos de 

todas as civilizações e culturas, - a ponto de seu elenco de direitos 

consagrados vir a permear gradualmente as Constituições nacionais, e a ser 

invocado ante tribunais nacionais, de numerosos países de todo o mundo. A 

Declaração Universal tornou-se possível, apesar das distintas cosmovisões 
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 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição, revista e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 466-467.  
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 Ibidem, p. 467. 
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dos seres humanos e de sua diversidade cultural. A universalidade da 

Declaração de 1948 erigiu-se, com efeito, no respeito a estas distinções e à 

diversidade do gênero humano subjacente à proclamação de direitos inerentes 

à pessoa humana
30

. 

 

O respeito às diferenças e a garantia de proteção de um conjunto de direitos 

derivados diretamente do respeito à dignidade é tarefa árdua que exige, mais do que 

positivações impositivas, um constante diálogo entre as diferentes culturas para, só 

assim, chegar a uma proteção realmente abrangente dos direitos humanos. 

 

1.3.2 – Interdependência, indivisibilidade e inter-relação 

  

Os direitos humanos apresentam três características que, para uma melhor 

compreensão conceitual, geralmente são analisadas em conjunto: são interdependentes, 

indivisíveis e inter-relacionais. 

Como direitos interdependentes, eles somente serão plenamente realizáveis se 

forem respeitados todos os direitos humanos, não sendo possível a concretização dos 

direitos civis e políticos se não forem garantidos os direitos sociais, econômicos e 

culturais, bem como sendo impraticável a realização de um direito econômico, social e 

cultural se não forem respeitados os direitos civis e políticos. 

Dessa forma, não é possível a completa realização do direito político de ser 

votado (chamado doutrinariamente de capacidade eleitoral passiva), se não houver a 

garantia do direito à educação, já que a Constituição Federal de 1988 relaciona os 
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analfabetos como inelegíveis, bem como é impossível a concretização do direito à saúde 

sem a proteção estatal do direito à vida. 

Como bem afirmado por Carlos Weis, “[...] fica evidente que os direitos sociais, 

voltados à criação de condições mais igualitárias de vida, são a condição de verdadeira 

eficácia das liberdades clássicas e vice-versa”
31

. 

Por sua vez, a característica da indivisibilidade diz respeito à concepção 

doutrinariamente conhecida de gerações de direitos, que procura separar os direitos civis 

e políticos, conhecidos como direitos de primeira geração, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, chamados de direitos de segunda geração.  

Essa divisão ideológica dos direitos humanos, se já não derrocada com a 

Declaração Universal de 1948, que inaugurou a chamada “concepção contemporânea 

dos direitos humanos”,
32

 foi finalmente ultrapassada pela expressa menção da 

indivisibilidade dos direitos humanos na já citada Declaração e Programa de Ação de 

Viena de 1993.   

Ora, não poderia ser diferente. Partindo da ideia de que os direitos são 

interdependentes, não sendo possível a concretização de um direito sem a existência, 

reconhecimento, defesa e realização dos demais, não se pode sustentar uma divisão dos 

direitos humanos, divisão esta que tenderia a uma análise de superioridade de uma 

“geração” de direitos perante a outra. 

Importante destacar que Claudius Walter Rothenburg analisa a indivisibilidade 

também por outro aspecto: o interno. Assim, segundo o autor, além da análise 
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relacionada às dimensões dos direitos, a indivisibilidade também garante aos direitos 

fundamentais uma “unidade incindível em seu conteúdo elementar”
33

. 

Quanto à inter-relação dos direitos humanos, mais importante do que a própria 

ideia de que os direitos se relacionam entre si (imagem esta que poderia ser depreendida 

da análise das características já apresentadas) é a de que nessa relação pode haver uma 

tensão entre dois ou mais direitos, não havendo, a priori, uma solução pré-estabelecida 

sobre qual direito irá prevalecer nessa colisão, pela ausência de hierarquia. São os 

direitos, pois, relativos. 

 

1.3.3 – Relatividade 

 

Tendo por base a já citada característica da inter-relação entre os direitos 

humanos, é possível perceber que pode ocorrer (e não raro ocorre) uma colisão entre 

dois ou mais direitos em uma situação determinada, de forma que o julgador deve 

resolver a questão ponderando estes direitos em colisão.  

Segundo a característica da relatividade, não há nenhum direito humano que se 

sobrepõe de forma absoluta aos demais, não sendo possível estabelecer uma hierarquia 

entre os direitos humanos em espécie. Afirmar que os direitos humanos são relativos 

significa estabelecer que não há direito absoluto. 

André Ramos Tavares elenca algumas hipóteses que servem para demonstrar o 

caráter não absoluto dos direitos humanos. Segundo o citado autor: 
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Assim, tem-se de considerar que os direitos humanos consagrados e 

assegurados: 1º) não podem servir de escudo protetivo para a prática de 

atividades ilícitas; 2º) não servem para respaldar irresponsabilidade civil; 3º) 

não podem anular os demais direitos igualmente consagrados pela 

Constituição; 4º) não podem anular igual direito das demais pessoas, devendo 

ser aplicado harmonicamente no âmbito material
34

. 

 

Ademais, muitas vezes é a própria Constituição que traz restrições aos direitos 

fundamentais. Assim, por exemplo, podemos citar o art. 5º, XLVII, a, da Constituição 

Federal35 que tipifica a possibilidade de pena de morte em caso de guerra (restrição ao 

direito à vida), ou os artigos 136, §1º, I36 e 139, IV,37 também da Constituição Federal, 

que, durante os Estados de Defesa e de Sítio, suspendem a liberdade de reunião. 

 

1.3.4 – Irrenunciabilidade e (in)disponibilidade 

  

Segundo a característica da irrenunciabilidade, pela sua posição fundamental e 

derivação da própria dignidade da pessoa humana, não é lícito ao ser humano renunciar 

aos seus próprios direitos humanos. 

Aqui uma distinção muito clara que deve ser feita entre a irrenunciabilidade e a 

disponibilidade. Como bem preceitua Walter Claudius Rothenburg, a irrenunciabilidade 
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 TAVARES, op. cit., p. 488. 
35
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está ligada à capacidade de gozo, não sendo permitido a um sujeito a renúncia a esses 

direitos humanos. Entretanto, pode uma pessoa, na prática, não atuar para a tutela de tais 

direitos, situação esta que estaria ligada à chamada “capacidade de exercício”, e não à 

“capacidade de gozo”, para usar a distinção feita pelo citado autor
38

. 

Quanto à pretensa disponibilidade, é bom que se diga que ela não deve ser tida 

como uma máxima quando se analisam os direitos humanos, já que, segundo Paulo 

Gustavo Gonet Branco, algumas situações nitidamente ligadas ao ideal de dignidade 

humana e de autodeterminação do homem devem ser garantidas como indisponíveis
39

. 

Assim, segundo o citado autor, seriam indisponíveis os direitos relacionados ao 

direito à vida, bem como os diretamente ligados à concepção de autodeterminação 

(preservação da saúde física e mental)
40

.
41

 

 

1.3.5 – Inalienabilidade e imprescritibilidade 

  

Segundo a característica da inalienabilidade, que consta expressamente do 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
 
não é possível a alienação 

de um direito humano, nem a título oneroso, nem a título gratuito. 
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Ora, se os direitos humanos são universais, irrenunciáveis e ligados diretamente 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, seria um contrassenso permitir sua 

transferência a outrem, retirando uma parcela da proteção de sua própria dignidade. 

Como decorrência desta inalienabilidade surge outra característica dos direitos 

humanos, a imprescritibilidade, não sendo possível conceber um sistema de direitos 

humanos ligado à ideia de dignidade da pessoa humana, no qual seja admitida a perda 

de um direito humano pelo mero decurso de tempo
42

. 

 

1.3.6 – Progressividade 

 

           Pela característica da progressividade, que consta expressamente do Pacto 

Interamericano de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aos direitos econômicos, 

sociais e culturais, por demandarem a implementação mediante políticas públicas e 

prévias dotações orçamentárias, é permitida sua concretização progressiva, ou seja, no 

decurso do tempo. 

Segundo Victor Abramovich e Christian Courtis, a característica da 

progressividade pode ser analisada em uma dupla vertente: a) a implementação 

progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais traz a ideia de que eles devem 

ser gradativamente implementados (aspecto temporal); b) em contrapartida, esta 

implementação deve ser realizada de tal forma que haja um “ganho”, um “progresso” na 

política pública (aspecto material)
43

. 
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O grande problema do princípio da progressividade é justamente o seu 

acompanhamento. Como demanda uma série de ações positivas do Estado, e essas ações 

estão, teoricamente, dentro de uma margem de discricionariedade, a afronta a esse 

princípio não é de fácil verificação.  

De acordo com Alessandra Gotti,  

  

no tocante às condutas exigidas para seu cumprimento, o princípio da 

implementação progressiva requer que o Estado crie condições materiais 

necessárias para a plena fruição dos direitos sociais, priorizando os recursos 

necessários para gradualmente atingir essa finalidade. Como os recursos são 

finitos, é fundamental que o Estado estabeleça um planejamento focado, com 

metas de curto, médio e longo prazos, justificando à sociedade a 

racionalidade dos critérios adotados. Para a aferição do cumprimento desse 

princípio é fundamental que seja garantido o acesso à informação dos 

critérios utilizados pelo Estado para a elaboração das metas, inclusive da 

justificativa das prioridades eleitas, sendo especialmente útil para esse fim a 

utilização de indicadores sociais
44

. 

 

Essa característica dos direitos sociais será importante no momento de análise da 

judicialização do direito à saúde, principalmente no fornecimento gratuito de 

medicamentos, tema central desta dissertação, motivo pelo qual o seu exame será 

retomado nos capítulos 3 e 4. 

 

1.3.7 – Proibição de retrocesso 
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A proibição de retrocesso, também conhecida como “irreversibilidade dos 

direitos humanos”,
45

 traz, segundo Gerardo Pisarello, uma obrigação negativa ao poder 

público, de não adotar uma medida ou uma política que, sem justificação razoável e 

proporcional, piore a garantia de um direito, nesse caso, social
46

.  

Essa característica pode ser analisada por um duplo aspecto: a) uma vez 

garantido por tratado ou lei, um direito humano em espécie não pode deixar de figurar 

nesta categoria por uma ação posterior do legislador; b) deve-se assegurar o nível de 

proteção já alcançado quanto à garantia desse direito, intimamente ligado à citada 

característica da progressividade
47

. 

Quanto ao aspecto legal, ou seja, o do reconhecimento do direito humano, essa 

característica veda que um Estado nacional possa deixar de reconhecer um direito já 

consagrado na ordem interna como um direito fundamental. 

Esse aspecto do direito ao não retrocesso social vem garantido no próprio texto 

constitucional, nas chamadas cláusulas pétreas. Segundo o artigo 60, §4º, inciso IV, da 

Constituição Federal, “não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: IV – os direitos e garantias individuais”, fazendo parte desse conceito de direitos 

e garantias individuais, segundo a doutrina majoritária, também os direitos sociais
48

. 
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 ALCALÁ, op. cit., p. 70.  
46

 PISARELLO, op. cit., p. 62. 
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 Esses dois aspectos são citados por Alessandra Gotti como, respectivamente, retrocesso normativo e 

retrocesso de resultado. GOTTI, op. cit., p. 161. 
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 Nesse sentido, entendendo que os direitos sociais são garantidos como cláusulas pétreas, entre outros: 

FRANCISCO, José Carlos. Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à Saúde. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos 
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Direitos sociais: o problema de sua proteção contra o poder de reforma na Constituição de 1988. Revista 
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estudos políticos, Número. 86, Belo Horizonte: Imprensa Universitária, jan. 1998, p. 29-30. 
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O problema é com relação ao segundo aspecto, ou seja, a concretização 

progressiva do direito humano na ordem interna. 

A grande crítica, citada por Ingo Sarlet, que se faz à aplicação da proibição de 

retrocesso social é a de que os direitos sociais são dotados de uma intensa abstratividade 

conceitual, o que garantiria ao legislador maior “discricionariedade” e impediria a 

constatação de um retrocesso
49

. 

Não é esta a posição mais acertada. Como bem salientado pelo citado 

doutrinador, não há, na verdade, essa imensa liberdade legislativa, ficando o legislador 

restrito pelo menos ao núcleo essencial dos direitos sociais, ligado à ideia de mínimo 

existencial
50

. 

Por mais que seja possível uma discussão sobre o que se entende por mínimo 

existencial em relação a cada direito social, não é possível justificar a ideia de que o 

legislador/administrador é livre para desregulamentar um direito social, impactando no 

núcleo essencial do direito em questão. 

Por fim, ainda que se entenda que esse princípio não se encontre garantido na 

Constituição, ou que ele não decorra da progressividade, acentua Alessandra Gotti que é 

possível extrair, ainda que implicitamente, esse comando de algumas importantes 

Convenções Internacionais, citando a autora expressamente o artigo 2º, § 1º, do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os artigos 26 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 1º do Protocolo à Convenção 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. Proibição de retrocesso, dignidade da pessoa humana e direitos sociais: 

manifestação de um constitucionalismo dirigente possível, p. 19. Disponível em:  
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Americana de Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais
51

. 

 

1.4 – Judicialização dos direitos sociais 

 

Desenvolvidas suas dimensões, seus fundamentos e suas características, é 

importante analisar a possibilidade de judicialização dos direitos sociais quando de seu 

não cumprimento/regulamento pelo Estado.
 
 

A classificação tradicional dos direitos sociais como direitos meramente 

programáticos, que necessitam de uma atividade posterior do legislador para sua plena 

eficácia
52

, é geralmente utilizada para ratificar uma inatividade estatal na consecução 

desses direitos, tornando-os eternas promessas constitucionais.   

Para maior clareza sobre o assunto, primeiramente serão expostas as críticas à 

possibilidade de judicialização dos direitos sociais, com as respectivas contra-

argumentações, para somente depois analisar se, a partir do ordenamento jurídico 

brasileiro, é possível a judicialização dos direitos sociais. 
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 GOTTI, op. cit., p. 110. 
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 É importante destacar que, para José Afonso da Silva, mesmo uma norma programática detém um 
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1.4.1 – Impossibilidade de judicialização dos direitos sociais: desconstruindo a 

construção 

 

Buscando sistematizar as críticas aos direitos sociais, Gerardo Pisarello elenca 

quatro teses, as quais ele chama de “mitos”, que procuram justificar a falta de 

efetividade (ou, se preferir, a ausência de garantias) desses direitos: a histórica; a 

filosófico-normativa; a teórica; e a dogmática
53

.  

A adoção dessa classificação tem como vantagem a possibilidade de se ter uma 

visão ampliada de todas as críticas relativas à possibilidade de judicialização dos 

direitos sociais, sendo que foram selecionadas apenas algumas das críticas citadas pelo 

autor contra a judicialização dos direitos sociais, críticas estas que melhor se encaixam 

no exame da presente dissertação. 

 

1.4.1.1 – Tese histórica 

 

A primeira tese é a histórica, segundo a qual os direitos sociais, por serem 

direitos resultantes da “segunda geração” dos direitos humanos, devem ser satisfeitos 

somente após a realização dos direitos civis e políticos, de “primeira geração”. Assim, 

nos países em que tais direitos de “segunda geração” ainda não foram plenamente 

efetivados, restaria “confiar no inexorável impulso da evolução histórica, da lógica 

garantista ou do crescimento econômico para que ele acabe por ser garantido”
54

.  
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Com relação a essa tese, é possível fazer duas críticas principais: a primeira, de 

ordem também histórica, de que a evolução dos direitos humanos não é linear
55

, de 

igual desenvolvimento em todos os países no mesmo tempo histórico, não sendo 

possível essa generalização geracional; e a segunda, de cunho conceitual, de que em 

nenhum momento a palavra “geração” expressa alguma ordem de preferência.  

Quanto à primeira crítica, deve-se deixar bem claro que os direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais, antes de serem resultados da criação de uma 

ou outra Constituição, são na verdade frutos de uma evolução histórica não linear, 

relacionando a sua constitucionalização ao entendimento dominante de uma 

determinada época, e não à sua descoberta ou criação. 

Esta ideia fica muito clara quando tomamos os dois principais documentos 

relativos aos direitos de “primeira geração”: a Constituição Americana 1787 e a 

Declaração dos Direitos do Homem de 1789. 

Segundo Gerardo Pisarello, a Declaração de Independência Americana de 1776, 

que antecedeu a Constituição Americana de 1789, não previu em seu texto o direito de 

propriedade, pilar do chamado constitucionalismo de primeira geração; mas garantiu, 

em contrapartida, o direito à vida e à felicidade, dotados de nítido caráter igualitário
56

. 

Foi só a partir de uma ofensiva conversadora que a Constituição de 1787 trouxe 

como pilar de seu texto constitucional o direito de propriedade, ainda segundo o autor
57

, 

sedimentando, até hoje, o pensamento constitucional americano como um pensamento 

conservador/individualista. 
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 PISARELLO, op. cit., p. 25; DIMOULIS; MARTINS. op. cit., p. 28-31. 
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 PISARELLO, op. cit., p. 21 
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Por sua vez, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao 

contrário do que se costuma estabelecer, teve muito mais um caráter igualitário do que 

libertário, afirmando Fabio Konder Comparato que “[...] o espírito da Revolução 

Francesa era, muito mais, a supressão das desigualdades estamentais do que a 

consagração das liberdades individuais para todos”
58

.  

A história constitucional brasileira também pode ser usada para demonstrar a 

falsa premissa de que a evolução dos direitos fundamentais é linear. A nossa primeira 

Constituição, de 1824, previu expressamente no Título VIII, denominado de “Das 

disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brazileiros”, o direito aos socorros públicos
59

, germe do direito à assistência social, e o 

direito à instrução primária e gratuita a todos os cidadãos
60

, direitos típicos da chamada 

segunda geração dos direitos fundamentais. 

José Antonio Pimenta Bueno, ao tratar do direito à “instrucção primária”, 

afirma, em livro publicado no ano de 1857, ser ela “uma necessidade, não desta ou 

daquella classe, sim de todas, ou de todos os indivíduos”, constituindo uma “dívida da 

sociedade”
61

. 

Esse caráter social, o qual Paulo Bonavides e Paes de Andrade chamam de 

“sensibilidade precursora para o social”
62

, já era previsto na Constituição de Cadiz de 

1812, que vigorou no Brasil, em 1821, por apenas algumas horas e que teve o seu 
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decreto de instituição declarado nulo pelo rei D. João VII, graças à oposição das 

autoridades que o cercavam
63

. 

Dessa forma, pode-se notar com clareza que, antes de os direitos fundamentais 

serem “criados” pelas mentes de uma maioria de constituintes em um determinado 

tempo, eles são, na verdade, frutos de uma evolução histórica do pensamento humano
64

, 

sendo previstos ou não em determinadas Constituições ao longo da história 

constitucional graças ao pensamento dominante à época.  

Ainda que se entenda que há uma evolução linear na constitucionalização dos 

direitos humanos, como nos parece defender Germán Bidart Campos
65

, resta claro, no 

campo internacional, que a positivação dos direitos humanos está mais adstrita a uma 

relação ideológica do que a uma evolução histórica, afirmando Celso Lafer que se 

operou “[...] uma coexistência pacífica no plano internacional destas várias gerações de 

direitos permeadas pelo tema da seletividade”
66

. 

A segunda crítica se refere à ideia de que, pelo fato de os direitos sociais serem 

considerados direitos de “segunda geração”, há uma preferência pela realização dos 

direitos de “primeira geração”. 

Conceitualmente, a palavra “geração” nos remete a uma ideia temporal, mas não 

necessariamente de que a geração precedente tem maior importância que a geração 

subsequente.  
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É interessante notar que, do mesmo modo que se pode criticar o termo “geração” 

por uma pretensa ideia de importância dos precedentes em relação aos subsequentes, 

pode-se censurar também seu uso por conferir uma importância maior às gerações 

subsequentes, o que levaria a uma falsa ideia de superação dos “direitos precedentes”
67

.  

Afirma Gerardo Pisarello que 

 

Em definitivo, o que a tese das gerações encoraja é uma história em excesso 

formalista dos direitos, que não dá conta nem dos seus descumprimentos, 

nem de seus cumprimentos excludentes ou discriminatórios, nem de seus 

retrocessos. Pelo contrário, o que demonstram as diferentes «histórias» dos 

direitos sociais é que estes, distantes de ser o produto de uma evolução 

harmônica e inevitável, foram o produto de conflitos, às vezes sangrentos, 

pela abolição de privilégios e pela transferência de poder e recursos de alguns 

setores sociais a outros
68

. 

 

Aliás, como bem afirma Willis Santiago Guerra Filho, os direitos de gerações 

precedentes, com o reconhecimento das “novas” gerações, mudam as suas dimensões, 

sendo então necessário que se interprete aqueles direitos a partir destas. O autor cita, por 

exemplo, a necessidade de se interpretar o direito à propriedade a partir da sua função 

social (segunda dimensão) e função ambiental (terceira dimensão)
69

.  
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Mais do que uma relação de prevalência, há uma relação de complementaridade 

entre as sucessivas gerações (ou dimensões) de direitos. 

 

1.4.1.2 – Tese filosófico-normativa   

 

A tese filosófico-normativa sustenta que os direitos sociais, ou por não serem 

derivados diretamente da dignidade humana, ou por serem derivados da igualdade e não 

da liberdade, estão em uma relação de inferioridade aos direitos individuais e, uma vez 

que se precise escolher qual dos direitos deve ser garantido, deve-se conceder prioridade 

aos direitos civis e políticos
70

.   

Nessa tese, podemos separar três afirmações distintas que merecem ser 

examinadas: I) os direitos sociais estão vinculados ao valor/princípio da igualdade, 

enquanto que os direitos civis e políticos se ligam ao valor/princípio da liberdade; II) 

somente os direitos individuais são diretamente derivados do princípio da dignidade da 

pessoa humana; e III) em decorrência dessas duas primeiras afirmações, deve haver uma 

prioridade na concretização dos direitos individuais em relação aos direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

O tema da primeira afirmativa, que relaciona os direitos individuais ao valor da 

liberdade e os direitos sociais ao valor da igualdade, já foi abordado no item 1.1, razão 

pela qual não é necessário um maior aprofundamento aqui. 

A segunda afirmativa, de que somente os direitos individuais (civis e políticos) 

têm relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana, não se apresenta 
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como a melhor justificativa para uma defesa da prioridade dos direitos individuais 

perante os direitos sociais. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, mais do que um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, representa um dos sustentáculos da noção de Estado 

de Direito e do constitucionalismo social contemporâneo
71

 
72

. 

Analisando a própria evolução histórica dos direitos sociais é possível notar 

como a ideia de dignidade sempre esteve ligada à necessidade da garantia dos direitos 

sociais, desde a Encíclica Rerum Novarum
73

, que buscava garantir melhores condições 

aos trabalhadores; passando pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais da ONU
74

 e pelo Protocolo de San Salvador
75

.  
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<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm>. Acesso em: 25/08/2012   
75

 No Preâmbulo do Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) está expresso que os direitos 

econômicos, sociais e culturais formam um todo indissolúvel com os direitos civis e políticos, uma vez 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32229-38415-1-PB.pdf.%20Acesso%20em:%2025/08/2012
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http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm.%20Acesso%2025/08/2012%20às%2018:44
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Ainda que se possa defender, como sustenta, por exemplo, José Carlos Vieira de 

Andrade
76

, que nem todos os direitos fundamentais decorrem de maneira direta do 

princípio da dignidade da pessoa humana, ainda assim, deve-se ter em mente que esse 

fato em nada denota uma hierarquização entre eles, afirmando o citado autor que “a 

ordem constitucional dos direitos fundamentais é, desde logo, uma ordem pluralista e 

aberta e, por isso, não hierárquica”
77

. 

Aliás, o próprio Vieira de Andrade salienta que é justamente o fato de ser 

decorrente da dignidade da pessoa humana o que garante aos direitos fundamentais uma 

unidade normativo-valorativa, incluindo nestes os direitos sociais
78

.  

Se um dos fundamentos dos direitos sociais é justamente a busca pela garantia 

das necessidades básicas dos indivíduos, não há como afirmar que esses direitos não 

decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Além disto, como já nos referimos em outro tópico, os direitos fundamentais são 

direitos interdependentes. Desta forma, como se pode sustentar que o direito à vida é 

um direito que decorre imediatamente do princípio da dignidade humana, e o direito à 

saúde não? Há uma vida digna sem saúde? E quanto ao direito político de votar e ser 

votado: como justificar uma imediata relação deste com a dignidade humana, se o 

cidadão não tiver o seu direito à educação garantido?
 
 

E aqui, por fim, cumpre analisar a última afirmativa, de que graças à 

fundamentação dos direitos individuais, estes têm prioridade (hierarquia) em relação aos 

direitos conhecidos como de “segunda dimensão”.  

                                                                                                                                                                          
que ambos decorrem do “reconhecimento da dignidade da pessoa humana” (grifo nosso). Disponível em: 

<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/e.Protocolo_de_San_Salvador.htm>. Acesso em: 25/08/2012 
76

 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição de 1976. 5ª edição. 

Coimbra: Almedina, 2012, p. 96-99. 
77

 Ibidem, p. 101.  
78

 Ibidem, p. 100.  
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Com relação a essa afirmativa, já dissemos anteriormente, ao tratar das 

características dos direitos humanos, que eles não são hierarquizados, sendo que, em 

caso de conflito entre direitos humanos, deve haver uma harmonização dos direitos em 

questão. 

 

 1.4.1.3 – Tese da percepção teórica 

 

A terceira tese é a chamada percepção teórica, segundo a qual, ao contrário dos 

direitos individuais, os direitos sociais são direitos prestacionais, custosos, que 

necessitam de uma atitude positiva do Estado, o que dificulta sua tutela em relação aos 

direitos individuais
79

.  

O tema será abordado posteriormente, quando analisarmos a chamada “teoria do 

custo dos direitos”, entretanto cumpre já fazermos algumas anotações sobre essa tese. 

A ideia de que os direitos civis e políticos são apenas direitos negativos, não 

prestacionais, não é mais aceita pela doutrina majoritária
80

.
 
Todos os direitos, de 

qualquer dimensão, detêm uma vertente prestacional, de maior ou menor grau, que 

necessita de recursos estatais para a sua concretização. 

Esclarece Gerardo Pisarello que: 

 

Contemplados em sua face poliédrica, pode-se dizer que todos os direitos 

comportam, na realidade, um amplo leque de obrigações exigíveis perante os 
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 PISARELLO, op. cit., p. 15 
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 Nesse sentido, entre outros: SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais, conteúdo essencial, 

restrições e eficácia. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010,  p. 234-237.  
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poderes públicos: desde obrigações negativas de respeito até obrigações 

positivas de promoção e satisfação, passando por obrigações de proteção 

frente a vulnerações provenientes de particulares e atores privados
81

. 

 

Essa dicotomia entre os direitos positivos e negativos, direitos prestacionais e 

não prestacionais, associa-se à dicotomia entre direita e esquerda, ou entre 

conservadores e liberais. Nesse sentido, Cass Sunstein e Stephen Holmes salientam que, 

dependendo da corrente político-ideológica de que se é adepto, examinam-se os 

chamados “direitos negativos” como instrumentos de egoísmo humano (associado 

principalmente ao direito de propriedade e ao direito contratual) ou de autonomia 

pessoal, e os “direitos positivos” como manifestação da solidariedade humana ou como 

forma de dependência para com o Estado
82

.  

Estabelecendo que os direitos sociais também são dotados de uma face não 

prestacional, não há maior divergência quanto à judicialização de um direito social que 

busque um non facere estatal, como no caso de uma ação buscando o fim de um dano 

ambiental, cometido pelo Estado e violador do direito à saúde
83

. 

Nesse ponto, a grande questão, e que realmente causa um enorme impacto na 

efetivação dos direitos sociais, é o fato de que os direitos sociais são concretizados 

mediante políticas públicas que devem respeito às dotações orçamentárias estabelecidas 

pelo Executivo e chanceladas pelo Legislativo. 

                                                           
81

 PISARELLO, op. cit., p. 61-62 (tradução nossa). O trecho original está assim estabelecido: 
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83

 ABRAMOVICH; COURTIS. op. cit., p. 41. 



46 
 

 

Como já afirmado no tópico referente às características dos direitos sociais, são 

estes direitos dotados de progressividade, e é justamente nesse aspecto que reside a 

grande controvérsia quanto à efetivação judicial dos direitos sociais: até que ponto pode 

o Judiciário interferir e garantir, ele mesmo, um direito social, de natureza coletiva e 

efetivado mediante políticas públicas?  

Esse tema será abordado no decorrer da presente dissertação, cumprindo 

esclarecer apenas que, na regulamentação das políticas públicas, notadamente naquelas 

em que há uma “decisão trágica”, para usar o termo imortalizado por Guido Calabresi e 

Phillip Bobbitt, faz-se necessário que se estabeleçam critérios claros e justificados para 

a adoção de uma determinada opção por parte do órgão regulamentador, visando assim 

tornar público o processo decisório e rebater as críticas que irão surgir por parte dos que 

são adeptos ou necessitam de outras políticas públicas que não foram contempladas pelo 

governo
84

.  

 

1.4.1.4 – Tese dogmática 

 

  A última tese é a chamada dogmática, que justifica a falta de exigibilidade 

judicial dos direitos sociais pelo fato de estes não serem direitos fundamentais, 

demandando do magistrado o exame de questões políticas e técnicas que não são 

                                                           
84

 Nesse sentido, afirmam Calabresi e Bobbitt que: “[…] para o processo politico, a ofensa será maior ou 

menor dependendo em quão óbvia ou exposta for a decisão politica […]”. CALABRESI, Guido; 

BOBBITT, Philip. Tragic choices. 1ª edição. New York: W. W. Norton & Company,1978, p. 39. 

(tradução nossa). ”. O trecho original está assim estabelecido: “[…]So for the political process, the 

offense may be greater or less depending how obvious and exposed the political decision”.  
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conhecidas pelo julgador, além de instrumentos judiciais diferentes dos utilizados para a 

garantia dos direitos individuais
85

.  

A questão envolvendo o problema da garantia judicial dos direitos sociais não é 

nova. Afirma Fabio Konder Comparato que a técnica redacional utilizada pelos norte-

americanos para a criação de seu Bill of Rights diferia da dos franceses, na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, justamente pelo fato de os primeiros darem 

maior ênfase na garantia desses direitos do que os segundos
86

.  

O fato de os instrumentos processuais tradicionais não serem “estritamente 

adequados” para a defesa de direitos sociais não demonstra a impossibilidade de 

proteção judicial destes direitos, mas sim a mora legislativa na criação de instrumentos 

aptos à suas defesas
87

. 

A ideia de que os direitos sociais não são direitos fundamentais se assemelha à 

tese de que os direitos sociais são hierarquicamente inferiores aos direitos civis e 

políticos e, dessa forma, não pode ser levada em consideração. 

Ademais, o artigo 6º da Constituição brasileira, que estabelece o rol de diretos 

sociais, está inserido dentro do título II, denominado “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, não restando dúvidas que os direitos sociais também são direitos 

fundamentais. 

Com relação às chamadas “questões políticas”, nota-se que, com a evolução do 

direito constitucional, muitas das questões anteriormente constantes desta categoria e, 

por isto mesmo, não judiciáveis, passaram a ser analisadas pelo Poder Judiciário
88

, não 
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sendo mais possível associar, no constitucionalismo atual, uma noção antiga como a de 

“questões políticas” com a impossibilidade de judicialização. 

Deve-se ressaltar que quando se pensa em uma “questão política”, deve sempre 

ter em mente que não há um único modelo de divisão de poderes, não sendo possível, 

muitas vezes, transpor ao direito brasileiro algumas questões que, em outros países, são 

típicas de um ou de outro poder.  

Por fim, a crítica à possibilidade de judicialização dos direitos sociais por se 

tratarem de matéria exclusiva do Executivo será tratada também no decorrer desta 

dissertação, tanto no próximo tópico, sobre a possibilidade de judicialização dos direitos 

sociais, quanto no capítulo específico da judicialização da política pública de 

fornecimento de medicamentos. 

 

1.4.2 – Possibilidade de judicialização dos direitos sociais – É possível considerar os 

direitos sociais como direitos públicos subjetivos? 

 

Uma das mais tormentosas discussões relativas ao regime jurídico dos direitos 

sociais é a de se eles podem ser considerados verdadeiros direitos subjetivos, o que, em 

tese, permitiria sua judicialização, quando verificado o descumprimento estatal na 

consecução desses direitos. 

A evolução dos direitos sociais nos mostra que, apesar de fruto de batalhas entre 

classes sociais, eles nasceram como meras “concessões” estatais, as quais, pela sua 

condição falsamente “caritativa”, não poderiam ser exigidas judicialmente. Eram 

direitos a título precário. 
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Com a evolução do direito constitucional e a constitucionalização dos direitos 

sociais, esses direitos adquirem um novo status: os direitos que antes eram precários 

passam a ser garantidos pelo Texto Constitucional, o que demandaria do Estado a 

proteção e a promoção desses direitos. Mas não foi isso o que se viu. 

Os direitos sociais, recém-incorporados aos textos constitucionais, começaram a 

ser interpretados como meras “normas programáticas”, ou seja, direitos que 

necessitavam de uma atividade (discricionária) do legislador para sua proteção. 

Enquanto não houvesse essa atitude positiva do legislador, não se poderia falar em um 

verdadeiro direito
89

.   

A Constituição de 1988 trouxe em seu texto um extenso rol de direitos sociais, 

mas somente garantiu expressamente o caráter de direito subjetivo público ao direito ao 

ensino obrigatório e gratuito
90

. O que isso significa? 

Conforme esclarece Clarice Seixas Duarte, quando a Constituição traz 

expressamente que um direito social é um direito público subjetivo, ela fornece maior 

exigibilidade a este direito, devendo ele ser interpretado de maneira extensiva para 

assegurar não somente sua exigibilidade individual como também a coletiva
91

. 

E quanto aos outros direitos sociais, são também eles direitos públicos 

subjetivos? 

                                                           
89

 Gilberto Bercovici salienta que a ideia de norma programática visava justamente o contrário do que foi 

interpretada pela doutrina e pela jurisprudência: a possibilidade de uma tutela jurisdicional dessas normas, 

que seriam verdadeiros direitos. BERCOVICI, Gilberto. Estado intervencionista e Constituição social no 

Brasil: o silêncio ensurdecedor de um diálogo entre ausentes. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 

SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Orgs.). Vinte anos da Constituição Federal de 1988. 1ª 

edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 737-738. 
90

 Art. 208, §1º - Constituição Federal de 1988: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo”. 
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 DUARTE, Clarice Seixas. Direito público subjetivo e políticas educacionais. In: BUCCI, Maria Paula 

Dallari (Org.). Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 
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Quando se analisam os chamados direitos subjetivos, costuma-se confundir a 

ideia de direito subjetivo com uma de suas consequências, que é a da possibilidade de 

exigir judicialmente a tutela deste direito, o que acaba por retirar de uma gama de 

direitos sociais esta característica
92

. 

Segundo Rodolfo Arango, não há razão para defender a doutrina tradicional que 

reduz os direitos subjetivos aos direitos de liberdade (ou direitos negativos), já que estão 

presentes também nos direitos fundamentais sociais três elementos que marcam os 

direitos subjetivos: o fato de a) estarem explícitos nas Constituições (são, portanto, 

normas jurídicas); b) de dessas normas decorrem obrigações jurídicas; c) de serem 

constitucionalmente justificados (posição jurídica)
93

. 

Não há como negar que os direitos sociais são, realmente, direitos públicos 

subjetivos, já que são direitos devidos pelo Estado aos seus cidadãos, não importando se 

a Constituição traz, ou não, uma forma específica de tutela desses direitos. 

O grande problema é que os direitos sociais, em sua grande maioria, são direitos 

com caráter predominantemente positivo, que demandam não só que o Estado gaste 

enorme quantidade de dinheiro para seu cumprimento, mas também que este 

fornecimento seja efetuado de maneira racional, a partir de políticas públicas e prévia 

dotação orçamentária. 

Política pública, segundo Maria Paula Dallari Bucci,  
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BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; MELO, Claudineu de (Org.). 

Direitos Humanos, democracia e república – homenagem a Fábio Konder Comparato. 1ª edição. 

São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 230 e ss. 
93
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é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto 

de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo orçamentário, processo legislativo, processo 

administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados
94

. 

 

Ao demandar perante o Judiciário e de maneira individual um direito social 

ainda não totalmente realizado mediante uma política pública, se interfere na realização 

da política pública existente, devendo-se sempre ter em mente que o administrador 

público, além de ter uma visão global da concretização desses direitos, deve respeito ao 

orçamento previamente promulgado e é quem, constitucionalmente, é habilitado para 

fazer as chamadas “escolhas trágicas”, que envolvem recursos escassos. 

Ocorre que isso não inviabiliza, por completo, a judicialização de um direito 

social. Se não é possível exigir judicialmente um direito ainda não previsto por uma 

política pública, é possível a atuação por outros meios. Nesse sentido, esclarece José 

Reinaldo de Lima Lopes: 

 

As garantias dos direitos sociais podem, por isso, ser efetivadas hoje por 

alguns caminhos que variam em natureza: quando se falar em direito público 

subjetivo o cidadão está habilitado, creio, a exigir do Estado seja a prestação 

direta, seja a indenização; quando se tratar de garantia geral os caminhos 

serão: por meio do Ministério Público (art. 129 da Constituição Federal), 

promover a responsabilidade de autoridades que não estejam dando 

andamento a políticas e ações já definidas em lei (orçamentárias e 

programas) e regulamentos ou atos administrativos; as leis orçamentárias, 

incluídos os orçamentos da previdência social, poderão ser impugnadas por 

ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I) toda vez que contrariarem 
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dispositivos constitucionais, como o artigo 201, e seus parágrafos, ou o artigo 

212, e sua respectiva hierarquia (lei complementar referida no art. 163 da 

Constituição Federal, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, 

orçamento anual); responsabilização do Presidente da República 

especialmente no caso do artigo 85, VI, e do artigo 167, §1º 
95

. 

 

É possível, por exemplo, a judicialização direta, individual ou coletiva de uma 

política pública já estabelecida pelo governo e que está sendo descumprida por um 

problema gerencial/alocativo.  

Assim, no caso do direito à saúde, é possível que um cidadão pleiteie 

judicialmente um medicamento que está presente na política pública estatal e que está 

em falta no estoque público, o que não excluiria, por óbvio, uma possível ação coletiva 

pleiteando a responsabilidade do administrador público. 

Da mesma forma, também é possível a judicialização em caso de 

descumprimento da já citada progressividade dos direitos sociais, a qual impõe um 

dever de atuação do administrador público, não sendo lícito a este a prorrogação ad 

infinitum da concretização desses direitos. Uma ofensa à progressividade é uma ofensa 

ao próprio Estado Democrático de Direito
96

 e permite aos atores constitucionalmente 

legitimados a possibilidade de requerer, do Judiciário, que se movimente para a 

consagração desses direitos ditos “programáticos”, podendo ser citado o mandado de 

injunção como um instrumento hábil a esta tutela.   
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Nessa questão, mais importante do que teorizar sobre se os direitos sociais são 

ou não direitos públicos subjetivos, é buscar a conciliação da tensão existente entre a 

forma de realização dos direitos sociais (que difere dos tradicionais direitos de 

liberdade) e do seu descumprimento, impedindo-se que seja perturbada a execução das 

políticas públicas já concretizadas e vedando que a nossa Constituição Social seja 

reduzida a uma mera carta de pretensões nunca cumpridas.  
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2  –  DI RE ITO  FU ND A MENT AL  SO CIA L À  S AÚ DE   

 

A ideia de um direito à saúde, garantido e implementado pelo Estado, é de 

origem recente, ligada historicamente à própria evolução da Previdência Social, que 

passou de um sistema privado (de proteção individual), complementado eventualmente 

por serviços caritativos, a um sistema de Seguridade Social, que inclui expressamente o 

direito à saúde e tem, como um de seus princípios basilares, a universalidade de 

cobertura e atendimento
97

. 

No Brasil, historicamente, as Constituições Federais, até o advento do nosso 

último Pacto Federal, somente trataram do direito à saúde de forma esparsa, na maioria 

dos casos disciplinando, apenas, as competências para legislar sobre saúde (quase 

sempre exclusivas da União)
98

.  

Em relação à legislação infraconstitucional, vê-se que, com a edição da Lei Elóy 

Chaves, tida como marco inicial do sistema previdenciário no Brasil, começou-se uma 

preocupação com a garantia do direito à saúde do trabalhador, estabelecendo a citada lei 

em seu artigo 9º que os empregados ferroviários teriam direito, além da aposentadoria e 

de pensão em caso de morte, a socorros médicos (não só o empregado, mas também a 

sua família ou quem habitasse sob seu teto e sob sua economia) e a medicamentos 

obtidos por preço especial. Esta proteção ao direito à saúde foi aumentada 

significativamente com o Decreto 5.109/26, que estendeu o regime a outras categorias 
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profissionais e acrescentou a cobertura à “internação hospitalar, em casos de 

intervenção cirúrgica”
99

.  

Ocorre que esta garantia do direito à saúde dentro do sistema previdenciário 

tinha um grave problema: apenas os segurados dos planos previdenciários, e seus 

dependentes, eram seus destinatários, situação esta que só mudou com o trabalho de 

Lord Beveridge, presidente da Comissão que analisou o sistema de seguro social na 

Inglaterra e da qual resultou o que hoje se conhece como Seguridade Social
100

. 

É certo que antes do chamado “Plano Beveridge”, segundo Marly A. Cardone, a 

União Soviética, em 1937, e a Nova Zelândia, em 1938 (esta dentro de um sistema que 

pode ser chamado de seguridade social), estenderam os serviços gratuitos de saúde a 

toda a população
101

. Entretanto, o chamado “Plano Beveridge” é que foi a mola 

propulsora das mudanças no então sistema de seguro social, razão pela qual é ele tido 

como o motivo da conscientização em relação à garantia do direito à saúde para toda a 

população.  

Lord Beveridge dividiu a sua proposição referente à garantia à saúde dentro de 

seu sistema de Seguridade Social em duas partes: a) criação de um serviço nacional de 

saúde que garanta a saúde, tanto de forma preventiva quanto curativa; b) criação de um 

sistema que permita a “reabilitação” do trabalhador e o seu “reajustamento” ao 

emprego
102

. 
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Com relação ao seu primeiro aspecto, que interessa a este trabalho, afirma o 

autor que: 

  

A primeira parte da Preposição B significa que um serviço racional de saúde, 

de amplitude nacional, assegurará a todos os cidadãos o tratamento médico 

que fôr preciso, qualquer que seja a sua forma, domiciliar ou institucional, 

geral, especialista ou consultativa, e lhes assegurará também provisões para 

tratamento dentário, oftálmico, cirúrgico, serviços de enfermagem, parto e 

rehabilitação após acidentes. Quer sejam, ou não, incluídas as despesas com o 

serviço de saúde na contribuição de seguro social, o serviço, em si mesmo, 

deve: 

(i)     ser organizado, não pelo Ministério da Segurança Social, mas pelos 

departamentos responsáveis pela saúde pública; 

(ii)     ser efetivado, sempre que necessário, sem condições de contribuição 

para nenhum caso individual. 

Restaurar a saúde do enfêrmo é dever do Estado e do próprio doente, com 

prioridade sôbre qualquer outra consideração. A proposição aqui formulada 

está de acordo com a definição dos objetivos do serviço médico, expostos no 

Draft Interim Report of the Medical Planning Commision da Associação 

Inglesa de Medicina, no sentido de que: 

(a) estabelece um sistema de serviço médico diretamente orientado para a 

prevenção das doenças, a cura dos doentes e a promoção do bem-estar geral; 

(b) põe ao alcance de cada indivíduo todos os serviços médicos 

necessários, gerais e especialistas, domiciliares e institucionais
103

. 

 

Seguindo as ideias de Lord Beveridge, a Constituição Brasileira de 1988 substituiu o 

antigo regime de seguro social pela Seguridade Social, consagrando o direito à saúde 

como um direito de todos e um dever do Estado, conforme será visto no decorrer deste 

capítulo. 
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2.1 – Direito à Saúde na Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988, ao contrário das demais Constituições brasileiras, tratou de 

estabelecer, explicitamente, no rol dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, o 

direito à saúde
104

. Além disso, consagrou o direito à saúde como um direito de 

seguridade social, dentro do Título da Ordem Social, garantido a toda a população e não 

mais apenas aos segurados e dependentes da previdência social. 

Essa dupla menção do direito à saúde (assim como a de outros direitos sociais) no 

texto constitucional gera uma confusão interpretativa relacionada aos direitos sociais, o 

que leva Jorge Miranda a afirmar que a mais grave deficiência do texto constitucional 

de 1988 é justamente a distância entre os direitos sociais, previstos no citado artigo 6º, e 

a Ordem Social, prevista somente a partir do artigo 193 da Constituição Federal
105

. 

Esse distanciamento entre o Capítulo dos Direitos Sociais e o Título da Ordem 

Social conduz Celso Ribeiro Bastos, ao analisar o Capítulo dos direitos sociais, a 

afirmar que “na verdade, o capítulo sob comento dedica-se às relações de trabalho”
106

, 

reduzindo o importante Capítulo II, do Título II, a uma tipificação dos chamados 

“direitos sociais do trabalhador”. 

Também analisando essa situação, afirma Marly A. Cardone que a segurança social 

(expressão preferida da autora em detrimento à seguridade social) deveria estar presente 
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no Capítulo II, Título II, e não na Ordem Social, em prol de uma “única classificação 

enciclopédica da segurança social”
107

.    

Independentemente de uma eventual falha organizacional por parte do constituinte, 

que pode ser justificada pela metodologia utilizada na Assembleia Constituinte
108

, não é 

pelo distanciamento dos tópicos relativos aos “direitos sociais” e a “Ordem Social” que 

se irá negar vigência ou aplicabilidade aos direitos sociais, demandando do intérprete 

um maior cuidado ao analisar os direitos sociais dentro de todo o sistema proposto pela 

Constituição de 1988. 

Com relação ao direito à saúde, a Constituição estabelece, em seu artigo 196, que  

 

o direito à saúde é um 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 

proteção, promoção e recuperação
109

. 

 

Como se pode notar, o Constituinte adotou uma redação bastante “progressista” 

em relação à garantia do direito à saúde, referindo-se não apenas ao “direito” dos 

cidadãos, mas também ao “dever” do Estado em consagrar esse direito, vocábulo este 

dotado de grande carga impositiva, como se pode notar em algumas decisões judiciais 

relativamente ao direito à saúde. 
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Essa redação, para alguns “divorciada da realidade brasileira”
110

, como afirma 

Ives Gandra Martins, deve ser analisada a partir de uma característica primordial da 

Constituição de 1988: o dirigismo constitucional. 

A Constituinte foi o momento de mudança, de saída de um regime ditatorial para 

um Estado Constitucional e Democrático de Direito, no qual se buscou condensar no 

texto constitucional um volumoso rol de direitos fundamentais, ainda que fosse 

impossível sua total implementação em um curto espaço de tempo. 

Deve-se sempre ter em mente que os direitos sociais, principalmente os ditos 

“prestacionais”, são direitos progressivos e a sua positivação constitucional, ainda que 

de forma mais ampla (ou utópica) do que a preferível para alguns doutrinadores, é um 

passo imprescindível na busca de um sistema que consiga garantir a todos os cidadãos 

seus direitos fundamentais. 

Essa ideia de uma “busca por algo”, ou de “mudança de algo”, é típica de uma 

Constituição dirigente, a qual Canotilho conceitua como um “[...] bloco de normas 

constitucionais em que se definem fins e tarefas do Estado, se estabelecem directivas e 

estatuem imposições”
111

, e que é claramente identificável na Constituição de 1988, 

bastando para tanto uma breve análise dos artigos 1º (fundamentos do Estado Brasileiro) 

e 3º (objetivos da República Federativa do Brasil) da Constituição Federal. 

Segundo Gilberto Bercovici, 
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a Constituição de 1988 possui expressamente um plano de transformação da 

sociedade brasileira, com o reforço dos direitos sociais, a proteção ao 

mercado interno (artigo 219), o desenvolvimento e a erradicação da miséria e 

das desigualdades sociais e regionais (artigo 3º e 170) como objetivos da 

República, isto é, com a inclusão do programa nacional-desenvolvimentista 

no seu texto
112

. 

 

Ora, diante da natureza dirigente da Constituição de 1988, é perfeitamente 

compreensível não só a redação do seu artigo 196 como todo o estabelecido nos títulos 

da Ordem Econômica e da Ordem Social, cabendo ao Legislativo e ao Executivo (e 

ultimamente, de forma mais incisiva, ao Judiciário) essa transformação prevista na 

Constituição de 1988.  

A garantia do direito à saúde não é de responsabilidade, exclusiva, do Poder 

Público. Há também a face individual deste direito, tutelada pelo próprio cidadão, tanto 

de forma positiva quanto de forma negativa
113

. Mas não se pode negar que, para a total 

concretização deste direito, é absolutamente necessária a presença de um ente como o 

Estado, que possa, sempre respeitando os ditames constitucionais, organizar e tutelar a 

saúde de toda a população, coletivamente pensada. 

Nesse sentido, afirma Hélio Pereira Dias que 

 

[...] acontece, porém, que os meios de satisfação das necessidades coletivas 

transcendem de muito as possibilidades ao alcance de qualquer economia 

associativa de caráter voluntário. Só um ente especial, dotado de poderes 

adequados, com capacidade de ação muito mais ampla, torna-se capaz de 
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promover aquela satisfação. Sendo as necessidades coletivas tão velhas 

quanto a própria existência de grupos demográficos nacionais, os homens, 

com o decorrer dos séculos, ajudados por uma experiência e um 

aperfeiçoamento milenares, chegam à criação deste ente especial, cujas 

funções e poderes se desenvolvem no sentido de uma homogeneidade 

primitiva indefinida para uma heterogeneidade, ulterior e definida, tendo por 

finalidade precípua o atendimento das necessidades da coletividade. Esse 

ente especial não é outro senão o próprio Estado, cuja existência, portanto, 

em larga medida, é explicada e justificada face às necessidades coletivas 

mencionadas
114

. 

 

Observado o caráter dirigente e a vertente individual/coletiva do direito à saúde, 

é importante ressaltar que, ao interpretar a expressão “dever do Estado”, deve-se sempre 

ter em mente as já citadas características dos direitos sociais. A consagração do direito à 

saúde, por parte do Estado, em sua forma positiva, não será realizada de uma hora para 

outra. O direito à saúde é um direito de implementação progressiva, realizado mediante 

políticas públicas e que deve respeito a características próprias delineadas no próprio 

texto constitucional e que servem de norte a essa implementação do direito à saúde. 

Por sua vez, o artigo 197 estabelece que as ações e serviços de saúde são de 

relevância pública, garantindo ao direito à saúde prioridade de concretização frente aos 

demais direitos que não recebem esta especial característica por parte do legislador, 

segundo Marlon Alberto Weichert115 116. 
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De acordo com Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz e Antônio Herman 

de Vasconcelos e Benjamin, da previsão constitucional de que as ações e serviços de 

saúde são de relevância pública, pode-se concluir que: 

 

a) a saúde é um direito público subjetivo exigível contra o Estado e 

contra todos os que, mesmo que entes privados, sob a chancela deste, a 

garantam; 

b) a saúde é sempre assegurada através da atuação de uma função pública 

estatal, mesmo quando prestada por particulares, sendo que apenas as suas 

“ações e serviços de saúde” não têm exercício exclusivo do Estado; por isso 

mesmo, são consideradas de relevância pública; 

c) como função pública estatal, cabe ao Estado a direção da prestação de 

serviços e ações de saúde, devendo aquele fixar as diretrizes e parâmetros 

para o exercício destes; com isso, pode-se dizer que é limitada a liberdade 

dos prestadores privados; 

d) as desconformidades dos serviços e ações permitem que o Estado 

exerça todo seu munus, inclusive com a utilização do instituto da 

desapropriação;  

e) como direito público subjetivo, a saúde cria uma série de interesses na 

sua materialização, interesses esses que ora são tipicamente públicos, ora 

difusos, coletivos, individuais homogêneos ou individuais simples;  

f) tais interesses, quando contrariados, dão legitimidade a uma série de 

sujeitos, públicos e privados, para buscarem, judicialmente, sua proteção 

(para tanto pode-se utilizar, além de outros estatutos, a Lei n. 7347/85 e o 

Código de Defesa do Consumidor)
117

. 

 

Já o artigo 198 estabelece algumas diretrizes constitucionais que devem ser 

observadas na criação do sistema público de saúde nacional, denominado de Sistema 

Único de Saúde (SUS). Tanto as diretrizes, quanto o financiamento do sistema público 
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de saúde serão tratados adiante, de forma que resta aqui analisarmos, sinteticamente, o 

Sistema Único de Saúde. 

A lei 8.080/1990 veio regulamentar a Constituição Federal, criando o SUS - 

Sistema Único de Saúde. Assim, de acordo com seu artigo 4º da referida Lei Orgânica 

da Saúde, “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, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”
 118

. 

Segundo Fernando Aith, 

 

O SUS organiza-se como um conjunto individualizado (o Sistema), dotado de 

uma organização interna que se equilibra com o Direito positivo (foi criado 

pela Constituição e possui diversos órgãos colegiados de deliberação, como 

as Comissões Intergestores) e representa uma situação jurídica permanente 

(sua origem constitucional lhe dá a permanência necessária para as 

instituições jurídicas). Formado pela rede de ações e serviços públicos de 

saúde prestados no país, como um sistema que é, o SUS reúne em si todas as 

instituições jurídicas que desenvolvem ações e serviços de saúde no Brasil
119

. 

 

O artigo 6º da citada lei 8080/90 estabelece os campos de atuação do Sistema 

Único de Saúde. São eles: I – a execução de ações: a) vigilância sanitária, b) vigilância 

epidemiológica, c) de saúde do trabalhador, d) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica; II – a participação na formulação da política e na execução de 

ações e saneamento básico; III – a ordenação da formação de recursos humanos na área 

de saúde; IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar; V – a colaboração na 
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proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; VI – a formulação da 

política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua produção; VII – o controle e a fiscalização 

de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; VIII – a fiscalização e a 

inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; IX – a participação no 

controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; X – o incremento, em área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico; XI – a formulação e execução da política de 

sangue e seus derivados. 

Por fim, é importante ressaltar que as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, bem como os princípios previstos no artigo 7º da Lei 8080/90, 

devem ser respeitados pelos serviços privados de saúde contratados ou conveniados ao 

Sistema Único de Saúde, segundo o caput do referido artigo 7º da Lei Orgânica da 

Saúde. 

Isso porque o artigo 199 da Constituição Federal, além de prever que a 

assistência à saúde pode ser exercida por entidades privadas, permitiu a participação 

supletiva destas dentro do Sistema Único de Saúde, mediante contrato privado ou 

convênio, devendo-se dar preferência às entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas. 

A possibilidade de atuação do particular na garantia do direito à saúde não retira 

do serviço de saúde a característica de serviço público. O direito à saúde é, nos dizeres 

de Eros Roberto Grau, serviço público não privativo, ou seja, não dependente de 

autorização, concessão ou permissão120.  
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A redação do artigo 199 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que abre 

espaço para a prestação privada de saúde, busca evitar o modelo de gestão imposto após 

o golpe militar de 1964, que praticamente privatizou a assistência médica, entregando-a 

às entidades privadas, chegando o governo a repassar ao setor privado, entre os anos de 

1969 e 1975, aproximadamente 90% de toda a despesa do Instituto Nacional de 

Previdência Social destinada à saúde, segundo dados de Jaime A. de Araújo Oliveira e 

Sonia M. Fleury Teixeira
121

. 

 

2.2– Características do direito à saúde no Direito Brasileiro 

 

Quando se procura analisar as características de um determinado direito, busca-

se estabelecer os seus traços marcantes, que influem na sua concretização e 

interpretação.  

Neste trabalho, serão analisadas seis características do direito à saúde, algumas 

relativas a todo o Sistema da Seguridade Social, chamadas pela Constituição de 

objetivos da Seguridade Social, outras próprias ao sistema de saúde planejado pelo 

Constituinte, denominadas de “diretrizes” pelo Texto Constitucional, além de uma 

característica marcante dos direitos prestacionais, que é sua concretização mediante 

políticas públicas. 

Foram selecionadas características que influem diretamente na concretização do 

direito à saúde, notadamente nas políticas públicas de concessão de medicamentos, 
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motivo pelo qual deixaremos de abordar alguns princípios e regras expressos no Texto 

Constitucional e na legislação infraconstitucional, relacionados ao direito à saúde
122

. 

 

2.2.1 – Universalidade de cobertura e atendimento – “atendimento integral” 

 

A primeira característica do direito à saúde é a universalidade, prevista 

expressamente tanto no inciso I do artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, 

quanto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8080/90, estando esta característica ligada à 

ideia de que, no constitucionalismo atual, o direito à saúde deve ser garantido a todos, e 

não apenas aos segurados do sistema de previdência social e seus dependentes. 

Mas não é somente isso. Segundo Marcus Orione Gonçalves Correia e Érica 

Paula Barcha Correia, junto à “universalidade subjetiva”, há uma “universalidade 

objetiva”, que diz respeito ao âmbito de cobertura do sistema de seguridade social (e, 

portanto, também de saúde). Nesse sentido, afirmam os autores que, no sistema atual de 

seguridade social, “[...] protege-se tanto a necessidade anteriormente prevista e 

assegurada como também a necessidade ocorrida sem previsão e, ainda, necessidades 

coletivas – v. g., a profilaxia epidemiológica”
123

. 

Essas duas modalidades de universalidade encontram-se expressas no texto 

Constitucional, como universalidade de cobertura (universalidade objetiva) e de 
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atendimento (universalidade subjetiva)
124

 
125

. 

Por fim, é importante citar que a Constituição Federal, em seu artigo 198, II, 

estabeleceu como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde o chamado 

“atendimento integral”, conceituado pelo artigo 7º, inciso II da Lei 8080/ 90 como um 

“[...] conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

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

sistema”
126

.   

Trata-se, na verdade, de um reforço infraconstitucional das já citadas 

universalidade de atendimento e cobertura.  

 

2.2.2 – Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços  

  

Segundo o citado princípio da universalidade, todos os cidadãos (e não mais 

apenas os segurados) são destinatários do direito à saúde, sendo que as ações públicas 

que visem à garantia deste direito devem atender a todas as necessidades, em prol do 

também citado atendimento integral. 

Ocorre que, orçamentariamente, é impossível o atendimento de todas as 

necessidades dos cidadãos. Dessa forma a Constituição traz, em seu artigo 194, 
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 BALERA, Wagner. Noções preliminares de Direito Previdenciário.São Paulo: Quartier Latin, 2004, 

p. 82-84. 
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 Importa citar que, conforme José Leandro Monteiro de Macêdo, a associação entre universalidade de 

cobertura e universalidade objetiva, e a associação entre a universalidade de atendimento e a 

universalidade subjetiva são bastante discutidas na doutrina. Assim, segundo o autor, Marly A. Cardone, 

Wladmir Novaes Martinez e Sérgio Pinto Martins entendem que, na realidade, a universalidade de 

cobertura deve ser associada à universalidade subjetiva, enquanto que a universalidade de atendimento 

diz respeito à universalidade objetiva. De qualquer forma, ambas as formas estão expressas no texto 

constitucional. MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Breves considerações sobre os princípios da 

seguridade social. Revista de Previdência Social. Ano 25, número 251, outubro de 2001, p. 714, nota 23.  
126

 Lei Federal nº 8.080/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>.  
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parágrafo único, III, como um dos objetivos da seguridade social, a seletividade e a 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

A seletividade permite ao legislador selecionar determinados riscos e 

contingências a serem cobertos pelo Estado, diante da impossibilidade da completa 

proteção dos riscos sociais; enquanto que a distributividade diz respeito à opção por 

determinadas prestações destinadas a determinados sujeitos que mais necessitam desses 

bens
127

. Tratam-se, respectivamente, de uma limitação constitucional à universalidade 

objetiva, ou de cobertura, e de uma limitação constitucional à universalidade subjetiva, 

ou de atendimento.  

Nesse sentido, segundo Zélia Luiza Pierdoná, 

 

[...] No caminho rumo à universalização, o legislador infraconstitucional e o 

executivo (formulador de políticas públicas, com a participação da 

comunidade, nos termos do inciso VII, do parágrafo único do art. 194 da 

Constituição) deverão escolher etapas, selecionando os riscos sociais e os 

destinatários que serão protegidos. 

Porém, a escolha não é totalmente discricionária, pois, além de a própria 

Constituição já ter apresentado os riscos a serem protegidos na previdência 

(doença, velhice, invalidez, morte etc.) e estabelecido a prevenção como 

prioridade na saúde, o segundo comando do princípio – distributividade – 

determina que a escolha dos riscos a serem cobertos recaia sobre prestações 

que concretizem os objetivos da Ordem Social (bem-estar e justiça social), já 

comentados. 

O princípio da seletividade relaciona-se à implementação progressiva dos 

direitos sociais, prevista no pacto dos direitos econômicos, sociais e 

                                                           
127

 Com relação à distributividade, Miguel Horvath Junior salienta que ela “[...] implica a criação de 

critérios/requisitos para acesso aos riscos objeto de proteção, de forma a atingir o maior universo de 

pessoas, proporcionando assim uma cobertura mais ampla. O destinatário deste princípio é o legislador 

ordinário”. HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito Previdenciário. 6ª edição. São Paulo: Quartier Latin, 

2006, p. 76. 
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culturais
128

. 

 

Assim, cumpre a seletividade e a distributividade, dentro do direito à saúde, um 

importante papel de limitador, ainda que temporário (tendo em vista a característica da 

progressividade), da universalidade do direito à saúde. Este tema será melhor analisado 

no item 3.3.3. 

 

2.2.3 – Implementação mediante políticas públicas 

 

O já citado artigo 196 da Constituição Federal, que inovou na ordem 

constitucional brasileira prevendo o direito à saúde como um direito de todos e dever do 

Estado, estabelece que este direito deverá ser concretizado mediante políticas públicas 

sociais e econômicas.  

O termo política pública já foi anteriormente conceituado, no item 1.4.2. Neste 

momento, é importante que se consiga visualizar o motivo pelo qual o direito à saúde 

necessita de políticas públicas sociais e econômicas para sua concretização. 

Os direitos sociais, como direitos eminentemente (ainda que não 

exclusivamente) prestacionais, associados ao caráter dirigente da Constituição de 1988, 

que estabelece objetivos claros à República Federativa do Brasil, exigem do Estado uma 

coordenação entre os direitos e objetivos constitucionais, entre a agenda e o orçamento 
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 PIERDONÁ, Zélia Luiza. Os princípios constitucionais de seguridade social como limitadores do 

ativismo judicial na proteção social. In: FRANCISCO, José Carlos (Coord.). Neoconstitucionalismo e 

atividade jurisdicional – do passivismo ao ativismo judicial. 1ª Edição. Belo Horizonte: Del Rey, 

2012, p. 332-333. 
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estatal, de modo a, progressivamente, conseguir alcançar o disposto no texto 

constitucional. 

Segundo Maria Paula Dallari Bucci, “a política pública tem um componente de 

ação estratégica, isto é, incorpora elementos sobre a ação necessária e possível naquele 

momento determinado, naquele conjunto institucional e projeta-os para o futuro”
129

. 

Por esta imperatividade de realização do necessário e possível em um 

determinado tempo, as políticas públicas envolvem escolhas, geralmente trágicas, que 

devem respeitar as prioridades estabelecidas pelo Constituinte ou pelo legislador 

ordinário no sistema jurídico brasileiro. 

Nesse sentido, afirma Ricardo Augusto Dias da Silva que 

 

[...] não se pode afastar da questão que se apresenta ao Estado, no que se 

refere à primordial e árdua tarefa de eleger quais direitos serão promovidos 

ou protegidos pelo Poder Público, mormente a limitação de recursos, 

devendo, contudo, o Estado considerar a premissa de que as políticas 

públicas não se reportam tão somente ao terreno da definição política, mas, 

sobretudo, devem estar subordinadas aos postulados constitucionais 

estabelecidos, não com vagueza, mas com precisão e condições de 

exigibilidade nos mais variados campos dos Direitos Fundamentais
130

. 

 

Assim, por exemplo, a Constituição estabelece uma prioridade da medicina 

preventiva sobre a medicina curativa, como se verá logo adiante. Dessa forma, não é 

possível que se estabeleça uma política pública de saúde que relegue, a um segundo 

plano, as ações preventivas de saúde, sob pena de esta política pública violar 
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 BUCCI, op. cit., p. 19. 
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 SILVA, Ricardo Augusto Dias da. Direito fundamental à saúde – o dilema entre o mínimo 

existencial e a reserva do possível. 1ª edição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 147.  
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frontalmente o texto Constitucional, cabendo tanto à sociedade quanto ao Ministério 

Público a função de zelar pelo respeito das políticas públicas à legislação nacional, 

como ressaltado por Fernando Aith
131

. 

Isso fica mais evidente quando se relembra a vertente coletiva do direito à saúde. 

Somente mediante políticas públicas globais, coordenadas, é que se conseguirá cumprir 

o mandamento constitucional e concretizar, de forma equânime, respeitados os limites 

constitucionais, o direito à saúde.   

 

2.2.4 – Prioridade da medicina preventiva sobre a curativa 

 

A quarta característica do direito à saúde no Brasil é a da prioridade da medicina 

preventiva sobre a medicina curativa, prevista no artigo 198, II, da Constituição Federal, 

que trata da já citada característica do atendimento integral. 

Essa característica era uma demanda antiga dos sanitaristas, que viram ao longo 

do governo ditatorial uma grande discrepância entre os valores investidos em medicina 

preventiva e na medicina curativa. 

Nesse sentido, segundo discurso do ex-ministro de Estado da Saúde, Roberto 

Figueira Santos, “o desprestígio do desenvolvimento social, ao longo de muitos anos, 

resultara na destinação de escassas verbas e na atrofia de atividades da mais primordial 
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 AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do Estado 

Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 
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importância para o bem-estar dos homens, mulheres e crianças deste País”132. 

Essa prioridade da saúde preventiva face à saúde curativa é tão importante que 

Ricardo Lobo Torres, interpretando a Constituição, afirma que  

 

a CF distinguiu, sem a menor dúvida, entre as prestações de saúde que 

constituem proteção do mínimo existencial e das condições necessárias à 

existência (medicina preventiva, vigilância sanitária e epidemiológica), que 

são gratuitas, e as que se classificam como direitos sociais e que podem ser 

custeadas por contribuições (medicina curativa)
133

.  

 

É obvio que o administrador público não pode deixar de também buscar a 

concretização do direito à saúde mediante tratamento dos já doentes. O que o texto 

Constitucional salienta é que se deve dar preferência, no momento de estabelecer a 

política pública de saúde, às práticas preventivas, que possibilitarão aos cidadãos uma 

vida futura mais saudável.  

 

2.2.5 – Descentralização 

 

A Constituição estabelece, em seu artigo 198, I, que as ações e serviços públicos 

de saúde devem ter, como uma de suas diretrizes, a descentralização, com  
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 SANTOS, Roberto Figueira. Discurso do Ministro de Estado da Saúde. In: Conferência nacional de 

saúde, 8ª, 1986, Brasília. Anais..., p. 15. Disponível em: 
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direção única em cada esfera de governo
134

. 

A descentralização administrativa relaciona-se com uma transferência de 

competências administrativas que seriam exercidas por um Poder central para outros 

Poderes (no caso do direito à saúde, para os Estados, Distrito Federal e Municípios), 

tendo como característica marcante a não subordinação. 

Segundo Sueli Dallari, o problema ocorre quando se confunde a descentralização 

com a desconcentração, que é a distribuição interna de funções. Na descentralização, a 

atuação deve ser coordenada entre os Poderes, tendo cada esfera de governo uma 

direção única, sem subordinação
135

. 

A descentralização no direito à saúde, como citada anteriormente, deve ser 

analisada em conjunto com outra característica do Sistema Único de Saúde, que é a 

regionalização. Nesse sentido, Fernando Aith ressalta que a descentralização é exercida 

sob dois prismas: a) descentralização política, que especifica competências para todos 

os entes federativos (e os Municípios); b) regionalização, que permite a prestação de 

ações e serviços de saúde no locus do problema136. 

A grande vantagem da regionalização é o fato de ela possibilitar a proximidade 

com o problema a ser tratado. Assim, afirma Marlon Alberto Weichert que,  
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 Do mesmo modo, a Constituição Federal estabelece, no artigo 194, parágrafo único, VII, que é 

objetivo da seguridade social o “caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
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com a descentralização, o SUS remete a execução das ações e serviços 

públicos de saúde aos entes locais, que, próximos da população, possuem a 

melhor condição de avaliar as necessidades mais prementes e desenvolver as 

condutas mais eficazes de prevenção e tratamento
137

. 

 

A descentralização tem um importante efeito na garantia da priorização da 

medicina preventiva, já que são os habitantes de uma determinada localidade que 

conhecem os males que afligem sua população, podendo assim adotar medidas 

profiláticas para evitar a extensão deles, citando-se como exemplo as ações preventivas 

relativas à dengue, epidemia que afeta diversas localidades do país138. 

 

2.2.6 – Participação da comunidade 

 

A sexta característica está expressa no artigo 198, III, da Constituição Federal, 

que estabelece que as ações e serviços de saúde terão participação da comunidade, 

sendo essa norma constitucional regulamentada pela Lei 8.124/90, que criou os 

Conselhos de Saúde. 

Para que se possa compreender a importância da participação do cidadão e da 

comunidade nos direitos de seguridade social, deve-se ter em mente que, com o advento 

da ditadura militar em 1964, o governo fez uma grande reforma na estrutura 

previdenciária então vigente, unindo os diversos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

existentes na época e criando o Instituto Nacional de Previdência Social. 
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Uma das principais consequências dessa centralização foi, segundo Jaime A. de 

Araujo Oliveira e Sonia M. Fleury Teixeira, “a progressiva eliminação da gestão 

tripartite (União, empregadores e empregados) das instituições previdenciárias [...]”,
139

 

o que acarretou, ainda segundo os autores, no fechamento do canal institucional de 

participação dos trabalhadores na organização do sistema previdenciário
140

. 

Segundo Dallari, Adorno, Faria, Shuqair e Trewikowisk, os anseios de 

participação social surgiram com força no direito à saúde com a ação de “movimentos 

sociais” durante a crise da década de 70
141

, tendo grande representatividade na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde e na Constituinte, garantindo, assim, um canal 

institucional de atuação. 

A grande vantagem dessa abertura institucional para a comunidade é a de que ela        

“[...] viabiliza a quebra da lógica autoritária de poder e propicia o diálogo direto com o 

destinatário final dos serviços, a fim de que suas reais carências sejam conhecidas e 

amplamente atendidas”142, conforme lição de Reynaldo Mapelli Júnior, Mário Coimbra 

e Yolanda Alves Pinto Serrano de Matos.  

A atuação deliberativa do Conselho de Saúde tem como âmbito as “[...] decisões 

normalmente reservadas ao Poder Executivo, no exercício do seu poder regulamentar e 

administrativo”,143 esclarece Marlon Weichert, o que demonstra, ao menos em tese, a 
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força da participação popular na concretização do direito à saúde144.  

Essa participação popular, segundo Fernando Aith, é fonte indireta do direito 

sanitário, manifestada de três maneiras: a) pelos citados canais instituídos pela Lei 

8.142/90; b) pelos pleitos encampados por movimentos sociais via advocacia sanitária; 

c) pelo exercício do instituto da iniciativa popular para propositura de leis145. 

 

2.3 – Financiamento do direito à saúde 

 

Como já salientado alhures, os direitos sociais, como direitos que exigem, na 

maioria das vezes, uma atitude positiva do Estado para sua concretização, dependem de 

um eficiente sistema de financiamento para sua total proteção, ainda mais em países nos 

quais a história da garantia de direitos sociais, notadamente no caso do direito à saúde, é 

recente. 

A Constituição Federal traz, expressamente, em seu artigo 198, §1º, as fontes do 

financiamento do direito à saúde. Nesse sentido, afirma o referido artigo constitucional 

que “o sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do 
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 Em tese porque, segundo o citado autor, “não é fácil, porém, a tarefa de ver reconhecida essa 
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orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes”
146

. 

Característica importante do financiamento do direito à saúde no Brasil é a de 

que a Constituinte optou por um modelo amplo, que abarca não só os recursos 

originários do sistema da seguridade social, mas também “outras fontes” de recursos, 

citadas no artigo 32 da Lei 8.080/90 e que incluem, inclusive, repasses de entes 

privados, como bem ressaltado José Carlos Francisco, no caso de ressarcimento ao SUS, 

por planos privados, pelo atendimento em hospitais públicos ou conveniados ao Sistema 

Único de Saúde, conforme disposição legal
147

.  

 

De acordo com Ricardo Lobo Torres: 

 

O orçamento da seguridade social no Brasil, por conseguinte, seguiu caminho 

heterodoxo, que não encontra paralelo de monta no direito comparado, a não 

ser em Portugal. Passou a integrar a lei orçamentária anual, juntamente com o 

orçamento fiscal. Na vertente da despesa destaca recursos para entidades e 

órgãos do Fisco e do Parafisco. Quanto à receita, possui fontes não-

contributivas (transferências do orçamento fiscal custeadas pela arrecadação 

dos impostos em geral), contributivas diretas (contribuições previdenciárias 

dos empregados e patronais calculadas sobre as folhas de pagamento) e 

contributivas indiretas (contribuições sociais sobre o lucro e o faturamento, 

pagas pelas empresas, que têm características de imposto)
148

.  

 

Deixando de lado as diferenças das contribuições sociais (que financiam o 

orçamento da Seguridade Social) e dos impostos (que financiam o orçamento fiscal), 

que não dizem respeito a este trabalho, é importante ressaltar o financiamento se dá por 
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toda a população, o que garante um aspecto solidário à arrecadação dos recursos 

destinados à concretização do direito à saúde. É a exteriorização do chamado “princípio 

da diversidade da base de financiamento”, expressamente previsto no artigo 194, 

parágrafo único, inciso VI, da Constituição Federal. 

Uma importante conquista relativa ao financiamento, ainda que tímida, foi a 

aprovação da tão batalhada Emenda 29/2000, que fixa os percentuais mínimos que 

devem ser investidos pela União, Estados e Municípios na garantia do direito à saúde. 

Essa Emenda Constitucional, que só foi recentemente regulamentada pela Lei 

Complementar 141/2012, estabelece que a União deve investir, ao menos, o valor 

empenhado no ano anterior, acrescido do crescimento do Produto Interno Bruto, 

enquanto que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem investir, ao menos, 

12%, 12% e 15%  do valor arrecadado de impostos, respectivamente.  

Além disso, a citada Lei Complementar traz um rol de ações e serviços que são 

considerados como ações e serviços de saúde, para apuração desse mínimo legal, 

visando assim impedir que, sob o argumento da interdependência dos direitos sociais, 

sejam esses valores investidos em áreas alheias à da saúde
149

. 

O financiamento da saúde é também tratado, agora especificadamente, nos 

artigos 31 a 38 da já citada Lei 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. 

Esta lei criou o Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde e que tem 
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 Nesse sentido, afirma Lucilia Alcione Prata, antes da promulgação desta Lei Complementar, que “não 

obstante, União, Estados, Distrito Federal e Municípios passaram a incluir indistintamente no cômputo 

dos percentuais mínimos despesas não relacionadas com ações e serviços, como uniformes, construção de 

pontes, obras de saneamento básico, despesas com alimentação, merenda escolar, despesas com 

pagamento dos inativos do setor de saúde e várias outras que não são diretamente usufruídas como ações 

e serviços de saúde”. PRATA, Lucilia Alcione. O financiamento do direito á saúde e a garantia da 

vinculação orçamentária na Constituição Federal de 1988. Dissertação (Mestrado em Direito Político 

e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011, p. 123.  
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como função precípua a de atuar como “agente financeiro do SUS”
150

, aplicando a verba 

destinada à União e repassando aos fundos municipais e estaduais a respectiva parcela 

do arrecadado por essa
151

, tudo isso sob fiscalização dos Conselhos de Saúde, 

instituídos pela lei 8.142/90. 

As transferências, segundo o artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde, devem atender 

aos seguintes critérios: 

 

I – perfil demográfico da região; II – perfil epidemiológico da população a 

ser coberta; III – características quantitativas e qualitativas da rede de saúde 

na área; IV – desempenho técnico, econômico e financeiro no período 

anterior; V – níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e 

municipais; VI – previsão do plano quinquenal de investimentos da rede; VII 

– ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de 

governo
152

. 

 

Apesar dessa tentativa de democratização do financiamento do direito à saúde e 

da distribuição dos valores arrecadados, críticas se fazem ao desvirtuamento de valores 

que deveriam ser investidos na área da saúde, notadamente pela chamada 

“Desvinculação das Receitas da União”, conhecida pela sigla “DRU”. 

Essa atenuação à rigidez orçamentária concede a possibilidade de desvinculação 

de 20% dos valores arrecadados pela União por meio de impostos, contribuições sociais 

e de intervenção no domínio econômico, conforme disposto no artigo 76 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.  
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 LAZZARI, João Batista. As fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde. 1ª edição. São 

Paulo: LTr, 2003, p. 46. 
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 Como já citado, há uma centralização de recursos na União, pela competência exclusiva na criação de 

contribuições sociais.  
152

 Lei Federal nº 8.080/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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A grande importância da DRU, para o administrador, é a de conseguir desafetar 

as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, transferindo-as ao 

Orçamento Fiscal para investimentos em outras áreas que não a social. 

De acordo com Evilásio da Silva Salvador, entre 2000 e 2007, foram 

desvinculados e transferidos do Orçamento da Seguridade Social para o Orçamento 

Fiscal a quantia de R$278,4 bilhões, enquanto que foram transferidos do Orçamento 

Fiscal para o da Seguridade Social apenas R$161,62 bilhões, o que demonstra a 

desafetação, sem retorno, de aproximadamente R$116,78 bilhões de reais
153

. 

Assim, por mais importante que tenham sido as mudanças ocorridas em razão da 

Emenda Constitucional 29 e da Lei Complementar 141/2012, essa tentativa do Governo, 

sempre presente, de desvincular recursos que deveriam ser investidos nas áreas sociais é 

um risco para a concretização de tais direitos, principalmente o direito à saúde, erigido à 

condição de serviço de relevância pública pela Constituição Federal de 1988. 
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 SALVADOR, Evilásio Silva. Fundo público no Brasil: financiamento e destino dos recursos da 

seguridade social (2000 a 2007). Tese (Doutorado em Política Social) – Universidade de Brasília, 2008, 

p. 327-328. Disponível em: <www.bvseps.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=1816>. Acesso 

em: 29/05/2012.  
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C APÍ TULO I I I  –  JUDI CI AL I Z AÇ ÃO  D A PO LÍ T IC A PÚBLI C A DE 

CONCESS ÃO DE MEDI C AM ENTO S  

 

A Lei 8.080/90, conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”, ao regulamentar o 

artigo 196 e seguintes da Constituição Federal, estabeleceu, em seu artigo 6º, inciso I, 

letra “d”, a competência do Sistema Único de Saúde para a realização de ações de 

assistência terapêutica integral, incluindo, expressamente, a assistência farmacêutica.  

A concessão de medicamentos pelo Sistema de Saúde não é novidade no direito 

brasileiro. Como se verá adiante, o Decreto 68.806/71, que instituiu o Centro Nacional 

de Medicamentos (CEME), já previa, também em seu artigo 6º, a possibilidade de 

financiamento de medicamentos aos segurados do sistema previdenciário brasileiro
154

. 

Ocorre que, hoje em dia, quando se fala na chamada “Política Pública de 

Medicamentos”, faz-se, imediatamente, uma associação com a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais, conhecida como RENAME, mas não é só. 

A RENAME é apenas uma parte da política pública governamental que visa à 

garantia do direito à saúde pelo acesso dos cidadãos a medicamentos. É espécie e não 

gênero
155

. 
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 Artigo 6º - Decreto 68.806/71: “O Instituto Nacional de Previdência Social custeará os serviços 

administrativos da CEME com verbas destinadas à assistência farmacêutica de seus segurados, e nos 

limites de um orçamento especial, aprovado pelo Presidente da República”. 
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 Para uma análise ampla de toda a evolução das políticas públicas de medicamentos no Brasil, 

recomenda-se, entre outros: KORNIS, George E. M.; BRAGA, Maria Helena; ZAIRE, Carla Edialla F. 

Os marcos legais das políticas de medicamentos no Brasil contemporâneo (1990-2006). Revista de APS. 

Volume 11, n. 1, América do Norte, jan/mar. 2008, p. 85-99. Disponível em: 

<www.ufjf.br/nates/files/2009/12/085-099.pdf>. Acesso em: 09/03/2013; PORTELA, Alyne da Silva; 
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Nesse sentido, podemos citar o Decreto nº 5.090/2004, que, regulamentando a 

Lei 10.858/04, instituiu o programa “Farmácia Popular do Brasil”.  Esse programa 

prevê o subsídio governamental (modelo copago) para a aquisição de determinados 

medicamentos expressamente previstos na referida Portaria, devendo a diferença ser 

paga pelo consumidor que se dirigir à Farmácia Popular ou à farmácia conveniada para 

a aquisição desses medicamentos
156

. 

Outro exemplo é o da conhecida Lei 9.787/99, chamada de “Lei dos 

Medicamentos Genéricos” que, alterando a Lei 6.360/76, estabeleceu a possibilidade da 

comercialização dos “medicamentos similares” e dos “medicamentos genéricos”, 

acabando com o monopólio relativo a alguns medicamentos e possibilitando a 

competição entre as empresas farmacêuticas. 

Ainda podemos citar o Decreto 5.813/2006, posteriormente regulamentado pela 

Portaria Interministerial nº 2.960/2008, que instituiu a “Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicas” e traçou, como objetivo geral da citada política, o de 

“garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e 

fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 

cadeia produtiva e da indústria nacional”
157

. 

Uma política nacional de medicamentos deve ser muito mais ampla do que a 

mera concessão estatal de medicamentos à população que deles necessitem. Segundo 

Kees de Joncheere, 
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  Segundo a Portaria 971/2012 do Ministério da Saúde, exceto nos casos dos medicamentos definidos 

na citada portaria para o tratamento de hipertensão arterial e diabete mellius, que serão disponibilizados 

gratuitamente à população (artigo 7º, parágrafo único), o Ministério da Saúde subsidiará até 90% do valor 

do medicamento, devendo o paciente pagar a diferença do valor (artigo 9º).  
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Uma política no campo de medicamentos é fundamental para se coordenar as 

diferentes ações e interferências do Estado e do setor privado, com o 

propósito de conseguir que o povo tenha acesso aos medicamentos a um 

preço justo e razoável. 

Uma política de medicamentos é um guia de como atuar e um compromisso 

de alcançar uma meta. Esta meta refere-se primordialmente à garantia de 

disponibilidade e do acesso de toda a população a medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade, a um preço razoável. 

Uma política capaz de garantir a disponibilidade de medicamentos nas 

unidades básicas de saúde, obviamente aumenta a credibilidade dos serviços 

e permite um melhor atendimento curativo e preventivo. 

Uma política farmacêutica tem metas sanitárias, econômicas (aumentar a 

eficiência no gasto de medicamentos, reduzir importações e estimular 

exportações) e de desenvolvimento (melhorar a infra-estrutura, a capacidade 

dos recursos humanos, e a produção local). Necessita de uma articulação 

entre as esferas do governo e os diferentes atores no cenário farmacêutico 

para que se consiga sua formulação e implementação, sob forma de consenso 

e com participação positiva dos envolvidos
158

. 

 

A importância de uma ampla política pública de medicamentos que não abarque 

apenas a concessão gratuita de medicamentos listados na RENAME já era uma 

preocupação da própria Assembleia Constituinte durante as discussões para o 

estabelecimento das diretrizes constitucionais da proteção ao direito à saúde.  

Nesse contexto, discutindo sobre a função da Central de Medicamentos, afirma o 

então Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Roberto Chabo, que 

 

A Ceme, como mera repassadora de remédios, falhou; uma Ceme que possa 

assumir a fabricação de produtos básicos e que possa estimular a indústria 
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 JONCHEERE, Kees de. A necessidade e os elementos de uma política nacional de medicamentos. In: 

BONFIM, José Ruben de Alcântara; MERCUCCI, Vera Lucia. A construção da política de 
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farmacêutica nacional, revendo a baixo custo esses produtos, nós 

defendemos. Nós não queremos uma Ceme que receba alguns bilhões de 

cruzeiros, e que compra das multinacionais para vender, e quando tenta fazê-

lo, Dr. Floriceno Paixão, esse produto, esse sal, lá fora, custa duas vezes o 

que custa o produto acabado das multinacionais. Quer dizer, não dá
159

. 

 

A nossa Política Nacional de Medicamentos está prevista na Portaria 3.916/1998 

do Ministério da Saúde e se orienta pelas seguintes diretrizes: a) adoção de uma relação 

nacional de medicamentos essenciais (RENAME); b) regulamentação sanitária de 

medicamentos; c) reorientação da assistência farmacêutica; d) promoção do uso racional 

de medicamentos; e) incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico; f) 

promoção à produção de medicamentos; g) garantia da eficácia, segurança e qualidade 

dos medicamentos; h) desenvolvimento e capacitação de recursos humanos
160

 
161

. 

Dito isso, pela necessidade de um corte metodológico, esse trabalho analisará 

apenas a judicialização da política pública que visa ao fornecimento gratuito de 

medicamentos, resultante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). 

 

3.1 – A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e a concessão estatal de 

medicamentos 
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 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE – SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E 

DO MEIO AMBIENTE, 1987/1988, Brasília. Anais... p. 110. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/7b%20-

%20SUBCOMISSÃO%20DE%20SAÚDE,%20SEGURIDADE%20E%20MEIO%20AMBIENTE.pdf>. 
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Anexo da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.196/1998. Disponível em: <http://bvsms.saude 
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 Também podemos citar, como fundamental à nossa política pública de medicamentos, a chamada 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica, conhecida como PNAF (Resolução 338/2004 do Conselho 
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A Portaria do Ministério da Saúde nº 3.916/1998, que instituiu a Política 

Nacional de Medicamentos, estabeleceu, como uma de suas diretrizes, a adoção de uma 

Política Nacional de Medicamentos Essenciais, conhecida como RENAME, a ser 

atualizada periodicamente.  

 Segundo a citada portaria, 

 

Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos 

considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas 

de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente 

disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas 

farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência 

que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de 

listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que 

deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal segundo a situação 

epidemiológica respectiva
162

 
163

. 

 

A ideia da elaboração de uma lista de medicamentos essenciais não é nova no 

Brasil, citando Jorge Bermudez como antecedente histórico remoto o Decreto 

53.612/64
164

, que criou uma relação de medicamentos essenciais a partir de três 

fundamentos, segundo o autor: a) maior racionalidade nos gastos públicos; b) 

estabelecimento de um rol de medicamentos para compra (apenas os previstos na lista 

poderiam ser adquiridos pela administração pública centralizada ou descentralizada); c) 
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 Anexo da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.196/1998. Disponível em: <http://bvsms.saude 
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 A expressão “deles necessitem” se refere aos medicamentos que integram o rol de medicamentos 
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estabelecimento de prioridade para os laboratórios governamentais ou privados de 

capital nacional
165

. 

Como antecedente histórico próximo, temos a Central de Medicamentos, criada 

pelo Decreto 68.806/71
166

. Segundo Jorge Bermudez, na Exposição de Motivos 

encaminhada ao então Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da 

Presidência da República, eram citadas as seguintes palavras proferidas pelo Presidente 

Médici: 

 

Entre as medidas a que atribui caráter prioritário, inclui o Governo a 

gradativa ampliação da assistência farmacêutica no tocante às classes de 

reduzido poder aquisitivo, levando em conta a realidade, todos os dias 

observada, de que, sem a possibilidade de aviamento da receita, a consulta 

médica se torna inócua para uma grande massa da população
167

. 

  

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais surge em 1977 como uma 

primeira atualização da Relação Nacional de Medicamentos Básicos (RMB) de 1976168
. 

Ocorre que a Central de Medicamentos, que tinha uma função maior do que a de 

apenas estabelecer uma lista de medicamentos essenciais, como o de fortalecer a 

indústria farmacêutica nacional, não conseguiu realizar nenhuma de suas funções. Ainda 

segundo Jorge Bermudez, apesar de grande parte do orçamento da CEME estar alocada 
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Romero. Medicamentos no Brasil: inovação e acesso. 1ª edição, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008, 

p. 323. 



87 
 

 

na distribuição de medicamentos, as recorrentes denúncias de corrupção, as dificuldades 

de gestão (operacionais) e algumas distorções causaram problemas frequentes no 

abastecimento de medicamentos essenciais na rede pública169, impossibilitando o 

cumprimento do pretendido pela Central de Medicamentos. 

Já citamos a Portaria 3.916/1998 que estabelece como essenciais os 

medicamentos que consigam tratar a maioria das doenças de saúde que atingem a 

população. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),  

 

medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades 

prioritárias de saúde da população. São selecionados tendo em conta a sua 

pertinência para a saúde pública, provas de sua eficácia e segurança e a sua 

relação custo-eficácia. Os medicamentos essenciais devem estar disponíveis 

nos sistemas de saúde a todo momento, em quantidades suficientes, nas 

formas farmacêuticas apropriadas, com garantida de qualidade e informação 

adequada e a um preço que os pacientes e a comunidade possam pagar. A 

aplicação desse conceito de medicamentos essenciais deve ser flexível e 

adaptar-se a muitas situações diferentes; a determinação dos medicamentos 

que se consideram essenciais é responsabilidade de cada país
170

. 

  

A relação de medicamentos essenciais deve ser composta por aqueles 

medicamentos que atestem segurança e que consigam tratar as doenças consideradas 
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 BERMUDEZ, op. cit., p. 91. 
170 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (2002). Perspectivas políticas sobre medicamentos de la 
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prioritárias, devendo o gestor levar em conta, para a criação dessa lista, a relação de 

custo-eficácia do medicamento. 

A concessão de medicamentos pelo Poder Público é fundamental na busca pela 

garantia da assistência integral, consagrada como um dos pilares do nosso Sistema 

Único de Saúde. Dessa forma, a partir da Política Nacional de Medicamentos, o governo 

voltou a atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais que se encontrava, 

há anos, obsoleta, estabelecendo quais medicamentos considerados essenciais devem ser 

fornecidos pelo Poder Público na garantia do direito à saúde.  

Hoje, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é composta por três 

subgrupos principais: a) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica; b) Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Estratégico da Assistência Farmacêutica; c) Relação Nacional de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.  

Além da RENAME, nós temos dois outros instrumentos que ajudam nesse 

processo de garantia do acesso a medicamentos, segundo Vera Lúcia Edais Pepe, 

Cláudia Garcia Serpa Osorio de Casto e Vera Lucia Luiza: os formulários terapêuticos e 

os protocolos clínicos (ou terapêuticos).  

Os formulários terapêuticos são aqueles que tratam especificadamente do 

medicamento, estabelecendo a sua composição, a dosagem e uso recomendados, as 

contraindicações, os efeitos adversos, dentre outras informações171
. O Decreto 7.508/11 

estabelece, em seu artigo 25, parágrafo único, que a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais deve ser acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, conhecido como 

FTN, que auxiliará na prescrição, dispensação e no uso dos medicamentos.      
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89 
 

 

Por sua vez, os protocolos terapêuticos são aqueles estabelecidos para 

determinadas enfermidades, “pela importância epidemiológica da enfermidade que 

tratam ou pelo seu custo, pelo seu impacto sanitário ou por questões de segurança de 

uso na população em geral ou em subgrupos”172, segundo as citadas autoras. O Decreto 

7.508/11 também prevê os chamados protocolos clínicos, ressaltando a sua importância 

para o fornecimento de medicamentos pelo Estado.  

Da análise da própria noção de medicamentos essenciais como sendo aqueles 

que devem levar em conta a sua segurança e o seu custo-eficácia, passando pela ideia 

dos protocolos clínicos como uma limitação à própria RENAME, é possível perceber 

que a política pública que visa à concessão gratuita de medicamentos deve seguir uma 

racionalidade, levando em conta os custos dos medicamentos e os conhecimentos 

técnicos baseados em evidências, de forma a se conceder, a um maior número de 

pessoas, um número maior de medicamentos seguros e eficazes. 

Deste modo, o Estado estabelece alguns requisitos para o fornecimento de 

medicamentos para a população. Segundo o artigo 28 do Decreto 7.508/11, para o 

fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, é necessário: a) estar o usuário 

assistido pelo Sistema Único de Saúde (concretização da ideia do SUS como “porta de 

entrada”); b) o medicamento ter sido prescrito por um profissional de saúde do Sistema 

Único de Saúde; c) estar o medicamento previsto na Relação Nacional de 

Medicamentos e de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (neste 

último caso, quando existentes); d) a dispensação ocorrer em unidades indicadas pela 

direção do Sistema Único de Saúde.  
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Do mesmo modo, o artigo 19-M da Lei 8.080/90, incluído pela Lei 12.401/2011, 

estabelece que a assistência farmacêutica, citada expressamente pelo artigo 6º da Lei 

8.080/90, será externada de duas maneiras distintas: a) pela dispensação de 

medicamentos, desde que observada as diretrizes terapêuticas ou, em sua falta, a relação 

de medicamentos federal, estadual ou municipal; b) pela oferta de procedimentos 

terapêuticos domiciliares, hospitalares ou ambulatoriais, desde que previstos nas tabelas 

do Sistema Único de Saúde.  

A elaboração de listas de medicamentos essenciais não é alheia a críticas. 

Richard Laing, Brenda Waning, Andy Gray, Nathan Ford e Ellen 't Hoen salientam que 

a lista da Organização Mundial da Saúde é censurada tanto pela indústria farmacêutica, 

que a considera muito restritiva, quanto por organizações não governamentais que 

sustentam que ela prioriza o combate ao HIV em detrimento a outras doenças
173

. 

No Brasil não seria diferente. A Lei 12.401/11, que alterou a Lei 8.080/90, 

trouxe um novo órgão para a incorporação de tecnologias ao SUS – a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias, chamada de CONITEC – que tem, entre seus 

objetivos, o auxílio ao Ministério da Saúde para a incorporação de novos medicamentos 

ou a atualização/criação de novos protocolos clínicos, buscando, assim, tornar o 

processo mais técnico, com base em evidências científicas e análise comparativa 

econômica. 

Problemas sempre surgirão, devendo o gestor público e os detentores da função 

legislativa buscarem aprimorar os mecanismos presentes na política pública, de forma a 

tornar as opções realizadas mais claras e democráticas, o que não invalida, por si, a 

necessidade da seleção de determinados medicamentos e o condicionamento (que deve 
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ser amplamente debatido) para a sua concessão, restando claro que, tanto a RENAME 

quanto os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas são a exteriorização da política 

pública de concessão gratuita de medicamentos, devendo ser observada tanto pelos 

médicos quanto pelo Poder Judiciário quando da dispensação de determinado 

medicamento a ser custeado pelo poder público. 

 

3.2 – A judicialização da política pública de concessão gratuita de medicamentos 

 

Com a evolução da doutrina constitucional, que passou a conferir maior força 

normativa às normas constitucionais, aliada a uma mudança de mentalidade dos 

magistrados, os Tribunais passaram a ser o principal palco de resolução de conflitos 

positivos entre o Estado e os indivíduos/grupos, resultando no fenômeno conhecido 

como “judicialização”. 

Mas qual o significado dessa expressão? Segundo Luís Roberto Barroso: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 

ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 

em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 

administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve 

uma transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações 

significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da 

sociedade
174

. 
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Assim, o fenômeno da judicialização representa um deslocamento do locus de 

concretização de alguns direitos: abandona-se o Poder Executivo e o Congresso 

Nacional e provoca-se o Judiciário para tentar garantir um determinado direito do qual o 

indivíduo (ou a coletividade) se julga detentor. 

Como já nos referimos de forma abrangente no item 1.4 deste trabalho, não há 

como sustentar, hoje em dia, a total impossibilidade de socorro ao Judiciário frente à 

violação de um direito social.  

Ocorre que os direitos sociais têm um regime jurídico próprio, dotado de 

algumas características peculiares que devem ser respeitadas, tanto pelos Poderes 

Executivo e Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, ressaltando-se que o direito à 

saúde, ao contrário de outros direitos sociais, como o direito à educação, também é 

regrado pelas normas constitucionais atinentes à Seguridade Social, o que demanda um 

maior cuidado na sua implementação.  

Assim, enquanto no item 1.4 analisamos a possibilidade de judicialização dos 

direitos sociais lato sensu, agora examinaremos a judicialização específica do acesso 

gratuito a medicamentos, observadas as suas peculiaridades. Para uma maior 

delimitação temática, procuramos examinar apenas as características que levam em 

conta aspectos jurídico-econômicos. 

O fenômeno da judicialização dos medicamentos teve impulso na metade da 

década de 90, com a propositura de ações por pessoas portadoras do vírus HIV, 

pleiteando do governo o acesso a medicamentos de ponta para o tratamento dessa 

doença. 

A questão dos medicamentos para HIV é interessante, pois, ainda em 1996, foi 

editada a Lei 9.313/1996, que garantia aos soropositivos medicamentos gratuitos pelo 
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Sistema Único de Saúde, não sendo essa lei, entretanto, respeitada pelos Estados e 

Municípios, segundo relato de Marcos Maselli Gouvêa
175

. 

Foi somente com a atuação do Judiciário, derrubando o argumento de que 

enquanto não existisse uma relação de medicamentos não seria possível a concretização 

desse direito, é que foi impulsionada a judicialização do direito à saúde
176

, bem como a 

edição de uma Política Nacional de Medicamentos.  

A decisão judicial que é tida como paradigmática por António José Avelãs 

Nunes
177

 sobre o tema de judicialização do direito à saúde é a Pet 1246/SC178, julgada 

pelo Supremo Tribunal Federal e que trata da tentativa do estado de Santa Catarina de 

suspender a liminar concedida por juiz de primeiro grau que condenou o Estado a 

custear um tratamento médico no exterior para uma doença rara, conhecida como 

Distrofia Muscular de Duchenne.  

Apesar dessa decisão não condenar o Estado à concessão de medicamentos, mas 

sim a custear uma intervenção cirúrgica no exterior (transplante de células 

mioblásticas), o voto e a fundamentação do Ministro Celso de Mello é, até hoje, citado 

como precedente para toda judicialização do direito à saúde, incluída a concessão de 
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medicamentos pela via judicial, razão pela qual deve ser feita uma melhor análise do 

citado voto. 

O primeiro problema dessa decisão é o de que o Supremo Tribunal Federal 

preferiu não adentrar no mérito da questão, declarando a sua incompetência para 

analisar a citada petição: o Supremo Tribunal Federal apenas seria competente se a 

liminar fosse concedida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e não se fosse 

concedida por um juiz de primeiro grau e apenas denegada a sua suspensão pelo órgão 

de segundo grau de jurisdição. 

Graças ao entendimento de ser o Supremo Tribunal Federal incompetente para 

julgar essa petição, a decisão que a maioria das jurisprudências cita como precedente 

não passa de uma decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, fruto do julgamento 

da cautelar proposta na petição. 

Aliás, a adoção do Supremo Tribunal Federal à via tangencial não ficou adstrita 

a essa decisão. Recentemente, no RE 368.564/DF179, a Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal reconheceu, pelo voto da maioria (ressalvados os votos dos Ministros 

Menezes Direito e Ricardo Lewandowiski), que o fato de a decisão do Tribunal 

Regional Federal não analisar o caráter experimental de um tratamento a ser realizado 

no exterior inviabiliza o recurso ao Tribunal Constitucional por falta de 

prequestionamento. 

Há, além desse, outro problema nessa decisão: o caráter experimental do 

transplante de células mioblásticas. Descobriu-se, posteriormente, a ineficácia do 
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procedimento, tendo o Conselho Federal de Medicina editado uma Resolução, de nº 

1.637/2002, proibindo a realização da citada intervenção médica no país e vetando aos 

médicos registrados no país a indicação do aludido tratamento no exterior, sendo ou não 

financiado pelo Sistema Único de Saúde (artigos 1º e 2º da Resolução)180. 
 

Com o passar dos anos, talvez em decorrência do escopo educacional da 

jurisdição181, houve uma crescente demanda pelo fornecimento de medicamentos pela 

via judicial, o que ocasionou, ao mesmo tempo, um maior impacto financeiro das 

decisões nos entes federativos. 

Apesar de não haver um estudo de amplitude nacional que analise toda a 

evolução da judicialização da concessão de medicamentos no país
182

, há análises 

pontuais em determinados Estados da Federação que demonstram essa crescente 

judicialização.   

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma pesquisa realizada por Ana 

Márcia Messeder, Claudia Garcia Serpa Osório-de-Castro e Vera Lucia Luiza constatou 

que, entre 1999 e 2002 (termo final da pesquisa), houve um aumento significativo no 

                                                           
180
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número de ações judiciais visando o fornecimento de medicamentos: 85 ações em 1999, 

345 ações em 2000, 713 ações em 2001 e 1.144 ações em 2002
183

.  

Por sua vez, no estado de São Paulo, Michel Naffah Filho, Ana Luiza Chieffi e 

Maria Cecilia M. M. A. Correia, analisando os dados do sistema de gerenciamento das 

ações judiciais de saúde (batizado de S-CODES) do estado de São Paulo, mostraram 

que houve um grande aumento das demandas judiciais no período de 2005 a 2008 (de 

2.760, em 2006, para 8.088, em 2008), reduzindo esse número, posteriormente, graças a 

uma nova atitude da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em conjunto com a 

Procuradoria do Estado de São Paulo, de analisar os pedidos de medicamentos antes da 

eventual propositura de ação judicial, para verificação da necessidade da concessão
184

. 

Essa discussão sobre a judicialização da política pública de acesso gratuito a 

medicamentos ganhou corpo com uma série de decisões da ministra Ellen Gracie
185

, no 

ano de 2007, na qual a ministra, então Presidente, suspendeu algumas liminares 

concedidas pelo Poder Judiciário para o fornecimento de medicamentos pelo Poder 

Público
186

. 
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Argumenta a citada ministra, em uma de suas decisões, 

 

[...] No presente caso, ao se deferir o custeio do medicamento em questão em 

prol do impetrante, está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos 

serviços de saúde básicos ao restante da coletividade. Ademais, o 

medicamento solicitado pelo impetrante, além de ser de custo elevado, não 

consta da lista do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter 

Excepcional do Ministério da Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra 

em fase de estudo e pesquisas
187

. 

 

Essa série de decisões pôs em pauta a necessidade de se pensar na política 

pública de saúde como um todo e não, apenas, na parcela que visa ao acesso gratuito a 

medicamentos. Aliás, como exposto por José Reinaldo de Lima Lopes, as decisões que 

concediam (e ainda concedem) medicamentos baseiam-se, geralmente, na primeira parte 

do artigo 196 da Constituição Federal, deixando de analisar a segunda parte do citado 

artigo
188

. 

Com o grande número de pedidos de suspensão de segurança e de suspensão de 

tutela antecipada perante o STF (talvez em um fenômeno correlato ao da judicialização 

do direito à saúde), o Ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal 

Federal, convocou uma Audiência Pública objetivando, segundo o despacho 

convocatório, “esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, 
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econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de saúde [...]”
189

. 

O próprio Gilmar Mendes, posteriormente, em seu voto no STA 175- 

AgR/CE
190

, resumiu suas conclusões das discussões travadas na citada Audiência 

Pública.  

Segundo o Ministro, o primeiro entendimento é o de que boa parte da “pretensa” 

judicialização do acesso a medicamento consiste, na verdade, em um descumprimento 

de uma política pública estatal, sendo os indivíduos “obrigados” a procurar o Poder 

Judiciário para a garantia de seu direito. Assim, nos dizeres de Gilmar Mendes, “[...] o 

que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo 

cumprimento das políticas públicas já existentes”
191

.   

A segunda conclusão do Ministro Gilmar Mendes é a de que, caso a prestação 

pleiteada judicialmente não esteja presente em uma das políticas públicas estatais, ela 

pode:  

1) resultar de uma omissão legislativa ou administrativa, sendo, neste caso, cabível tanto 

a propositura de uma ação individual como ação coletiva para a defesa de seu direito, 

garantido uma ampla produção de provas
192

; 

2) ter sido determinada prestação individual expressamente preterida pelo Estado. Nesse 

caso, se for provado que o tratamento previsto na política pública estatal não é o 
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adequado ao caso concreto, é possível que se pleiteie medicamento diverso do previsto 

pela política pública
193

; 

3) ser vedada, expressamente, pelo sistema jurídico nacional. Nessa hipótese, citando o 

Ministro o exemplo de um medicamento não registrado na ANVISA, não seria possível 

a concessão de medicamentos, não sendo esta regra, entretanto, absoluta
194

. 

Nesse ponto, merece críticas o Ministro Gilmar Mendes quando afirma que, 

quase na totalidade dos casos, o medicamento está previsto na política pública estatal. 

Não é isto o que sempre ocorre. Em estudo realizado por Machado et all., analisando a 

judicialização no estado de Minas Gerais (SES/MG), concluíram os autores que:  

 

Aproximadamente 5% dos medicamentos não continham registro na Anvisa, 

19,6% estavam presentes na Rename e 11% eram essenciais de acordo com a 

lista da OMS. Quase um quarto compunha o PMAC, 10,9% eram do 

componente básico, 3,5 % eram dos Programas Estratégicos e 56,7% não 

pertenciam a nenhum programa da SES/MG. 

Dos 1.008 medicamentos não incluídos em programas do SES/MG, 

observou-se existência de alternativa terapêutica para 79,0% e falta de 

alternativas para 16,9%. A análise não foi realizada para 4,1% dos 

medicamentos que não possuíam código ATC. (grifo nosso)
195

 
196

. 
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autores, expressamente, salientam que não é esse o foco de sua pesquisa) é a da amplitude da cobertura 

estatal. NAFFAH FILHO; CHIEFFI; CORREIA; op. cit., p. 28-30. 
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Não restam dúvidas de que o descumprimento de uma política pública pelo 

Estado deve ser sanada pelo Poder Judiciário. Independente disso, ao reduzir quase toda 

a judicialização da política pública de medicamentos a uma inexecução estatal, o 

Ministro Gilmar Mendes, por meio dessa generalização, prestou um desserviço a toda 

discussão travada durante a Audiência Pública, transferindo a total responsabilidade 

pela judicialização aos implementadores da política pública.  

Após a Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal, o tema da 

judicialização do direito à saúde foi amplamente discutido no Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), decidindo este por editar a Recomendação 31/2010 para os Tribunais de 

Justiça dos Estados e os Tribunais Regionais Federais, e a Resolução 107/2010, que 

instituiu o Fórum Nacional do Judiciário, incumbido de monitorar as ações que 

envolvem prestações de saúde.  

E qual é a consequência de todo esse debate relativo à judicialização do direito a 

medicamentos? Esse trabalho irá analisar, justamente, como é que determinadas 

questões, que envolvem aspectos econômicos das decisões judiciais, são analisadas 

pelos Tribunais Regionais Federais. Houve alguma mudança de posicionamento entre as 

decisões anteriores à Audiência Pública e as posteriores? Como os argumentos de cunho 

econômicos são tratados pelos julgadores? 

 

3.3 – A influência dos aspectos econômicos na política pública de medicamentos e 

seus argumentos 

 



101 
 

 

O direito à saúde deve ser, segundo expressa redação do artigo 196 da 

Constituição Federal, implementado mediante políticas sociais e econômicas. Essa 

passagem do referido artigo, que deveria ser desnecessária pelo regime jurídico próprio 

dos direitos sociais, é cada vez mais importante em um cenário de intensa judicialização 

do direito à saúde. 

A judicialização do direito à saúde pode ser analisada por três lentes distintas: a 

primeira questiona se a intensa judicialização do direito à saúde respeita a necessária 

equidade na concessão de bens sociais; a segunda, de crescente exame, procura 

investigar se a atuação do Judiciário na concessão de políticas de saúde invade a 

competência de outros Poderes (atitude esta conhecida como ativismo judicial); e a 

terceira, por fim, examina os impactos da decisão judicial na política pública e, 

principalmente, no orçamento (vertente econômica). É esta última a que será utilizada 

nessa dissertação. 

É certo que “reduzir” o fornecimento de uma prestação social a uma análise 

econômica gera desconforto nos estudiosos da matéria, principalmente nos que derivam 

das faculdades de direito. Como é que um direito humano de segunda dimensão, ligado 

diretamente à igualdade material e à dignidade da pessoa humana, pode ser 

exteriorizado em números frios, próximos da área das ciências exatas e distantes da área 

das ciências humanas? 

A realidade nos mostra que a ligação entre direito e economia, ou entre direito e 

orçamento, é de imensa importância na consagração dos direitos sociais, que demandam 

um custoso e prolongado investimento do Estado. 

José Joaquim Gomes Canotilho, ao examinar os direitos econômicos, sociais e 

culturais, afirma que, quanto a eles, a dogmática adota uma postura aberta, vaga, 
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chamada pelo autor português de “fuzzy”, que acaba por não levar em conta os 

complexos fatores que condicionam a realização desses direitos, dentre eles os fatores 

econômicos
197

.    

A escassez de recursos e de não recursos (de mão de obra ou de insumos, por 

exemplo) deve ser levada em consideração pelo gestor público na tomada de suas 

decisões, sob pena de voltar os direitos sociais a uma eterna promessa constitucional, 

concretizados de forma esparsa, sem racionalidade e sem se atentar para a necessária 

equidade. Levar os direitos a sério, dizem Holmes e Sunstein, significa levar a escassez 

a sério
198

. 

A concessão judicial de medicamentos, ao mesmo tempo em que garante a 

poucos um tratamento farmacêutico (nem sempre seguro), desestrutura a lógica de uma 

política que visa conceder, de forma geral e a partir de determinados critérios, 

medicamentos a toda a população. 

 E é nesse ponto que alguns argumentos econômicos devem ser enfrentados para 

a concessão de medicamentos. Se o Estado tem recursos limitados, a decisão que 

concede determinado medicamento deve analisar os aspectos econômicos inerentes a 

sua concessão. 

Selecionamentos alguns argumentos que serão, posteriormente, examinados nas 

decisões judiciais. Isso não exclui outros que possam, eventualmente, impactar na 

concessão de medicamentos. A escolha por estes pressupostos econômicos foi realizada 

a partir da presunção de uma maior possibilidade de arguição e exame pelo Judiciário, 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Metodologia <<fuzzy>> e <<camaleões normativos>> na 

problemática actual dos direitos económicos, sociais e culturais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Estudos sobre direitos fundamentais. 1ª edição. Coimbra: Coimbra editora, 2004, p. 100-101.  
198

 HOLMES; SUNSTEIN, op. cit., p. 94. (tradução nossa). O trecho original está assim estabelecido: 

“Taking rights seriously means taking scarcity seriously”. 
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já que eles têm, ao mesmo tempo, uma forte conformação legal e são mais afetos à área 

do direito.  São, em realidade, argumentos jurídico-econômicos.  

Serão examinados os seguintes argumentos: a) a progressividade e a aplicação 

do máximo de recursos disponíveis; b) o impacto orçamentário das decisões; c) a 

seletividade e a distributividade como limitação à universalidade; d) a reserva do 

possível e o mínimo existencial, sendo que, este último (mínimo existencial), não será 

examinado nas decisões judiciais.  

Por fim, no item 3.4, abordaremos, sucintamente, a área da economia da saúde, 

que busca, a partir de análises econômicas, métodos mais adequados para o gestor 

público lidar com a escassez de recursos. 

 

3.3.1 – O regime jurídico dos direitos sociais e o viés econômico: a progressividade 

e a aplicação do máximo de recursos disponíveis 

 

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e o 

Protocolo de San Salvador, ao cumprirem sua função de universalização e positivação 

dos direitos chamados de segunda dimensão (na terceira fase evolutiva dos direitos 

humanos, cunhada por Norberto Bobbio) 199, estabeleceram, dentre as características do 

regime jurídico próprio desses direitos, a progressividade e a necessária aplicação 

máxima de recursos disponíveis200 201. 

                                                           
199

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova edição, 3ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 

p. 48-50. 
200

   Art. 2º, I - Pacto Internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais: “Cada um dos Estados 

Signatários do presente Pacto se compromete a adotar medidas, tanto isoladamente quanto mediante a 

assistência e cooperação internacional, especialmente econômicas e técnicas, até o máximo dos recursos 
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Afirmar que o direito à saúde é um direito progressivo significa reconhecer que, 

em um primeiro momento, é impossível a sua completa concretização, sendo necessária 

uma série de políticas públicas sociais e econômicas que consigam, ao longo do tempo, 

garantir que todos tenham acesso a esse direito social202. 

A ligação da progressividade com o custo da realização dos direitos sociais é 

evidente. Não há a possibilidade, ao menos imediata, de investir todo o dinheiro 

necessário para a aquisição da tecnologia, da mão de obra e do financiamento de ações 

de saúde suficientes para a total concretização desse direito. 

Entretanto, isso não significa que o Estado deva, simplesmente, negar a 

realização do direito à saúde. O que o Pacto Internacional e o Protocolo adicional 

estabelecem é o dever do Estado de sempre agir, no máximo de seus recursos, para 

alcançar, gradualmente e de forma progressiva, a total realização dos direitos sociais. 

Assim, mais importante do que a análise propriamente dita da progressividade, 

que já foi realizada anteriormente, se faz o estabelecimento do significado da expressão 

“máximo de recursos disponíveis” e a importância da análise dessas características na 

consagração dos direitos sociais. 

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, interpretando o artigo 2º, 

I do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, criou o 

                                                                                                                                                                          
de que disponha, para progressivamente obter, por todos os meios apropriados, inclusive a adoção de 

medidas legislativas em particular, a plena efetividade dos direitos aqui reconhecidos” (grifo nosso). 

Disponível em: <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/parcto%20interna 

cional%20sobre%20direitos%20econ%C3%B4micos%20sociais%20e%20culturais.pdf>. Acesso em: 

10/06/2013.  
201

 Artigo 1º - Protocolo de San Salvador: “Os Estados Partes neste Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem 

interna como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo 

dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, 

progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos 

neste Protocolo” (grifo nosso). Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/e.Protoc 

olo_de_San_Salvador.htm>. Acesso em: 10/06/2013. 
202

 A progressividade já foi exposta brevemente no item 1.3.6, p. 28. 
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Comentário Geral nº 3, que, em seu parágrafo 13, esclarece que a expressão “máximo 

de recursos disponíveis” “[...] teve como intenção dos redatores do Pacto de referir-se 

tanto aos recursos existentes dentro de um Estado e dos recursos disponíveis na 

comunidade internacional, mediante a cooperação e a assistência internacionais”
203

. 

Aplicar o máximo de recursos disponíveis, segundo o Comentário Geral, 

significa que o Estado deve investir o máximo de recursos disponíveis na consagração 

dos direitos sociais, sempre levando em conta que cada país tem sua peculiaridade 

dentro do seu grau de desenvolvimento, sendo recomendada, sempre que possível, a 

realização de acordos de cooperação internacionais para um maior investimento e uma 

melhor estruturação em busca da garantia dos direitos sociais, e aqui, principalmente, o 

da saúde.   

Ainda assim a expressão é vaga. É extremamente difícil estabelecer parâmetros 

concretos de análise da progressividade, bem como de exame do cumprimento, pelo 

Estado, da aplicação do máximo de recursos disponíveis na consagração dos direitos 

sociais. 

Alessandra Gotti, em busca de mecanismos de aferição de resultados da 

progressividade, afirma que somente é possível examinar o avanço ou retrocesso em 

uma política social quando o Estado fornece informações (dados) que possibilitem, a 

partir de indicadores, estabelecer a real situação do direito no país
204

. 

Dessa forma, afirma a citada autora que 
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 Comentário Geral nº 3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: 

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument> 

(tradução nossa). O trecho original está assim estabelecido: “(...) was intended by the drafters of the 

Covenant to refer to both the resources existing within a State and those available from the international 

community through international cooperation and assistance.”.  
204

 GOTTI, op. cit., p. 185-186. 
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E se há o dever de diagnosticar o grau de efetivação dos direitos sociais e 

monitorá-lo, decorre daí uma primeira conclusão: o levantamento dessas 

informações deverá ser exigido pela sociedade como pré-requisito para o 

planejamento das ações estatais e, consequentemente, para a estruturação 

racional de metas por parte do Poder Executivo, o que, em termos práticos, 

refletir-se-á na alocação de verbas no orçamento e na formulação de políticas 

públicas para o seu atingimento, sob pena de responsabilidade do agente 

público. 
205

 

 

Não é objeto central desta dissertação o exame de indicadores de 

progressividade e a sua aplicação no direito à saúde (ou mesmo na política de concessão 

de medicamentos), mas, sim, externar essa fundamentação como palpável para a 

concessão, ou não, de medicamentos pela via judicial. Vejamos: 

Com relação ao investimento público na área da saúde, o Brasil se encontra em 

um patamar inferior ao desejado, comparado às outras nações industrializadas, mas está 

em pé de igualdade com nações que estão em um nível parecido de desenvolvimento, 

como o México e o Chile 206. 

Segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), foi investido no Brasil, em 2010, aproximadamente 9% do PIB nacional na 

área da saúde, sendo que, destes 9%, apenas 47% foram investidos pelo Poder Público. 

De outro lado, foi investido no Chile, aproximadamente, 8% do seu PIB em direito à 

saúde, sendo que, destes 8%, 48,2% foram de recursos do Poder Público207. 

O México, por sua vez, investiu, em 2010, aproximadamente 6% do seu PIB na 

área da saúde, sendo que destes 6%, 47,3% vieram do Poder Público, dados estes, é 
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 GOTTI, op. cit., p. 245. 
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 THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

Health Data 2012 – How does Brazil compare with OECD countries. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/els/health-systems/BriefingNoteBRAZIL2012.pdf>. Acesso em: 12/06/2013.  
207

  Ibidem.  
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importante ressaltar, bem abaixo da média das nações integrantes da OECD, em que o 

Poder Público investe, em média, 72,2% de todo o valor investido em direito à saúde208. 

Também é possível ver que o Brasil se encontra abaixo do desejado, mas na 

média dos países de parecido desenvolvimento, quando examinamos o valor aplicado 

em saúde per capita. Assim, o Brasil209 investe, ainda segundo dados da OECD, 

U$1.028 per capita na consagração ao direito à saúde, número menor do que o do Chile 

210, onde se investiu US 1.202 per capita, mas maior do que o do México211, que investiu 

U$ 916 per capita.  

Por outro lado, é possível perceber que, apesar de uma alta significativa do valor 

investido em saúde nos últimos anos, é a melhora da economia, e não uma política 

prioritária em saúde, o principal motivo desse aumento de recursos. 

Nesse sentido, segundo Fabiola Sulpino Vieira, a despesa de todos os entes 

federativos em saúde no Brasil saltou de R$37.551.531 em 2002 para, 

aproximadamente, R$159.056.910 em 2011 (faltando os dados do estado de Alagoas 

neste último ano), gerando um crescimento de, aproximadamente, 323%, mas que 

representou um aumento do valor investido em relação ao PIB, de, aproximadamente, 

apenas 19,6% (de 3,21% do PIB, em 2002, para 3,84%, em 2011)212. 
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  THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

Health Data 2012 – How does Brazil compare with OECD countries. cit. 
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  Ibidem.   
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 THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

Health Data 2012 – How does Chile compare. Disponível em: <http://www.oecd.org/els/health-

systems/BriefingNoteCHILE2012.pdf.> Acesso em: 12/06/2013.  
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 THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

Health Data 2012 – How does Mexico compare. Disponível em: <http://www.oecd.org/els/health-

systems/BriefingNoteMEXICO2012.pdf>.  Acesso em: 12/06/2013.  
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 VIEIRA, Fabiola Sulpino. Sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde e lei 

complementar 141/2012. Apresentação de powerpoint. Lamina 27. Disponível em: 
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É importante ressaltar que esses dados estão aquém do desejável em um país que 

adota o modelo de um Estado Democrático e Social de Direito. Aliás, na Audiência 

Pública em que se discutiu a judicialização do direito à saúde, Adib Jatene salientou 

que, utilizando o índice de inflação da FIPE para a área da saúde, o orçamento do 

Ministério da Saúde, em 2008, era menor que o de 1985, o que mostra uma defasagem 

real no poder de investimento
213

. 

Durante toda a construção do Sistema Único de Saúde, desde a sua discussão até 

os dias de hoje, o financiamento é o ponto chave de debate. De acordo com Aquilas 

Mendes e Rosa Maria Marques, ao contrário da proteção social de outros países, 

principalmente europeus, que constituíram seu sistema público de saúde durante o 

Estado de Bem-Estar Social, a universalização da saúde no Brasil foi instituída em um 

momento em que não mais o capitalismo industrial vigorava, mas, sim, o capitalismo 

financeiro, o que impactou no financiamento do direito à saúde, a partir da defesa de um 

maior controle dos gastos públicos
214

.  

Este atraso na consagração de um direito à saúde universal é visto, claramente, 

no que Aquilas Mendes e Rosa Maria Marques chamam de “duplo movimento” em 

relação ao financiamento do direito à saúde: de um lado, temos a busca de uma 

universalidade de cobertura e atendimento e, de outro, temos uma política de contenção 

de gastos em busca de aumentos de superávits primários
215

. 

A batalha entre melhores condições de financiamento do direito à saúde, que 

passa por fontes estáveis de receitas e um maior aporte de recursos pela União, 
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financeirização. Ciência & saúde coletiva. v. 14, n. 3, Rio de Janeiro, jun. 2009, p. 843-845. Disponível 
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principalmente, pela decepção com a Lei Complementar 141/2011, que obrigou a União 

a aumentar o investimento na saúde apenas no montante da variação nominal do PIB, é 

duradoura e deve ser, sempre, discutida em prol de um sistema de saúde que consiga, 

progressivamente, garantir a universalidade de cobertura e de assistência.  

Entretanto, ainda que seja possível a argumentação de que o Estado investe 

pouco em saúde, não é a judicialização individual o meio adequado para forçar um 

maior investimento na área. 

O investimento é um dos fatores principais da consagração do direito à saúde, 

mas não o único. É necessária, também, uma política pública adequada, capaz de 

compreender as particularidades nacionais e de tentar garantir um maior acesso a um 

maior número de indivíduos. É preciso uma gestão compartilhada, composta de 

mecanismos de coordenação que impeçam a má gestão do dinheiro público. 

Se bastasse o financiamento, não seria possível compreender como é que os 

Estados Unidos, que gastam U$8.233 per capita em saúde (salientando que o Poder 

Público financia apenas 48,2% desse valor, número, ainda assim, elevado)216, pode ter 

um sistema de saúde extremamente desigual, tendo como uma de suas características 

principais a não universalidade. 

Deve haver uma busca constante por um maior financiamento do direito à saúde, 

deixando claro que a saúde, na Constituição de 1988, foi alçada a um patamar que 

obriga o Executivo e o Legislativo, quando da criação e da análise do orçamento, 

garantir um progressivo e, se possível, substancial aumento no valor destinado a essa 

área. 
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A progressividade e a aplicação máxima de recursos disponíveis impõem ao 

Poder Público uma obrigação que pode, e deve, ser judicializada quando do seu 

descumprimento, desde que por uma via coletiva, abrindo o leque de discussão aos 

demais entes que devem garantir o direito à saúde, e não pela via tradicional, buscando 

uma espécie de “justiça individual” pela má atuação estatal. 

Dessa forma, a análise judicial a respeito de prestações de saúde (e aqui, 

principalmente, de medicamentos) não previstas na política pública deve levar em conta 

esses fundamentos para a concessão, ou não, da prestação social. 

 

3.3.2 – Impacto orçamentário do fornecimento de prestações estatais pelo 

Judiciário  

 

A doutrina tradicional, até o final da segunda metade do século XX, costumava 

dividir os direitos civis e políticos dos direitos sociais, econômicos e culturais pela sua 

forma de consagração: em relação aos primeiros, denominados de direitos de não 

intervenção (ou negativos), cumpria ao Poder Público não impedir a sua fruição; 

enquanto que aos segundos, chamados de direitos prestacionais (ou positivos), incumbia 

ao Poder Público garantir, de forma positiva, a sua fruição. 

A principal consequência dessa divisão era a de relegar unicamente aos de 

segunda dimensão a ideia de que, para a sua consagração, seria necessário aportes 

financeiros do Estado, o que justificaria o seu inadimplemento e a impossibilidade de 

sua judicialização. 
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Ocorre que na década de 90 do Século XX, principalmente após a publicação da 

obra “Cost of the rights – why liberty depends on taxes”, de Stephen Holmes e Cass 

Sunstein, começou-se a perceber que não só os direitos de segunda dimensão têm uma 

vertente positiva, mas também os direitos de primeira dimensão, considerados até então 

como direitos negativos, não prestacionais. 

Como exemplo, Stephen Holmes e Cass Sunstein utilizam o direito à 

propriedade privada, o mais típico direito de primeira dimensão. Afirmam os autores: 

 

Os direitos de propriedade somente são significativos se as autoridades 

públicas usarem a coerção para excluir os não proprietários que, na ausência 

da lei, poderiam invadir a propriedade a qual os proprietários desejam manter 

como um santuário inviolável. Além disso, na medida em que os mercados 

necessitam de um sistema confiável de registro, protegendo o título de 

disputas intermináveis, os direitos de propriedade pressupõem, 

simultaneamente, a existência de muitos funcionários públicos competentes, 

honestos e adequadamente remunerados fora da força policial. O meu direito 

de entrar, usar, excluir, vender, deixar em legado, hipotecar e acabar com 

perturbações à “minha” propriedade também pressupõe um bem organizado e 

bem fundado sistema judicial
217

. 

 

A partir do momento em que se percebe que não só os direitos de segunda 

dimensão são direitos prestacionais, retira-se uma das grandes objeções à consagração 

dos direitos sociais: se todos os direitos (ou ao menos a sua maioria) detêm uma face 
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(maior ou menor) prestacional, por que somente os direitos sociais não são 

concretizados? 

A faceta positiva dos direitos sociais não podem relegar a sua implementação a 

uma eterna promessa constitucional, mas devemos nos ater à noção de que a 

concretização de um direito social prestacional se difere da consagração do direito de 

primeira dimensão de vertente prestacional. 

Virgílio Afonso da Silva relata bem a diferença entre a concretização de um 

direito de liberdade e de um direito social. Segundo o autor: 

 

Se as diferenças entre liberdades públicas e direitos sociais são menores que 

aquelas apontadas normalmente, por que, então, a efetividade das primeiras é 

maior que a dos direitos sociais? Parte da resposta a essa pergunta já foi 

fornecida acima: boa parte dos requisitos fáticos, institucionais e legais para 

uma produção (quase) plena dos efeitos das liberdades públicas já existe, 

enquanto que as reais condições para o exercício dos direitos sociais ainda 

têm que ser criadas. 

A segunda parte da resposta está intimamente ligada a essa primeira: a 

criação das condições de exercício dos direitos sociais é, pura e 

simplesmente, mais cara. Isso porque essas condições, além de incluírem 

tudo aquilo que é necessário para a produção dos efeitos das liberdades 

públicas – proteção, organizações, procedimentos etc. –, exigem algo a mais. 

E esse “algo a mais”, além de pressupor recursos financeiros não disponíveis, 

costuma ser específico para cada um dos direitos sociais – o que aumenta 

ainda mais seus custos. Assim, enquanto boa parte dos custos das liberdades 

públicas é aproveitado de maneira global para todas elas – legislação, 

organização judiciária etc. –, cada direito social exige uma prestação estatal 

exclusiva que só é aproveitada na sua realização, mas não na realização dos 

outros. Nesse sentido, a construção e a manutenção de hospitais, a 

contratação de médicos, a compra de caros materiais hospitalares, a 

organização de programas de combate a epidemias, entre outras coisas, só 

são aproveitadas para a realização de um único direito social, o direito à 

saúde. O mesmo vale para a construção e manutenção de escolas, contratação 
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de professores, compra de material escolar e de alimentos para a merenda, 

organização de programas de aperfeiçoamento didático para professores, no 

caso do direito à educação; de construção de casas e aberturas de créditos 

habitacionais, no caso do direito à moradia
218

. 

 

Os direitos sociais são garantidos mediante políticas públicas que dependem de 

uma atuação coordenada dos entes públicos frente a uma série de necessidades de 

investimentos e à atenção a uma constatação, realista, da ausência de recursos 

disponíveis para a consagração integral destes direitos. 

Assim, o investimento em programas que visam à diminuição da mortalidade 

infantil é diferente do investimento na criação de um sistema registral que garanta o 

direito de propriedade ou de um sistema eleitoral que apure as eleições no menor 

período de tempo e com um maior grau de segurança. 

Como já citado no item anterior, cada vez mais cresce o custo do investimento 

dos sistemas públicos de saúde e, por tabela, crescem as necessidades por novas ou 

melhores ações desses sistemas de saúde. 

Peter Orszag salienta que, ao contrário do que a maioria da população supõe, o 

maior problema fiscal de longo prazo com relação ao sistema de saúde não é a relação 

entre a garantia do direito à saúde e o aumento da expectativa de vida, ou da taxa de 

natalidade, mas sim o grande crescimento do custo da garantia da saúde por indivíduo 

comparado com o crescimento da população
 219

. Dessa forma, conclui o autor que “[...] 

em outras palavras, é o crescimento do custo por beneficiário ao invés do número de 
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beneficiários que explica a maioria dos problemas fiscais de longo-termo da nação”
220

.  

Do aumento do custo de bens e intervenções médicas deriva um dever de cautela 

ainda maior do gestor da política pública de saúde em garantir, com o máximo de 

recursos empenhados, a máxima consagração possível do direito à saúde, pensando 

sempre de forma coletiva. 

Ocorre que, da mesma forma que o Executivo deve levar em conta o orçamento 

para planejar e executar a sua política pública de saúde, o Judiciário deve ter em mente 

que sendo os recursos escassos e havendo a previsão nos orçamentos do quanto será 

investido com a concretização do direito à saúde, a concessão judicial de uma prestação 

não prevista na política pública estatal impõe um custo que será absorvido pela própria 

política pública de saúde. 

Infelizmente, falta uma maior clareza a respeito do valor total da concessão 

judicial de medicamentos, bem como da forma pela qual os administradores agem para 

a realocação dos valores em cumprimento às demandas judiciais, intensificando o 

debate relativo ao impacto orçamentário das decisões judiciais. De toda forma, alguns 

dados coletados em artigos publicados mostram, sob o ângulo dos Estados, o problema. 

Em artigo publicado no ano de 2007, o então Secretário de Saúde do Estado de 

São Paulo, Roberto Barradas Barata, afirma que, com o valor gasto com a judicialização 

de medicamentos no estado de São Paulo (que girava em torno de 300 milhões de reais), 

seria possível construir seis hospitais de médio porte no Estado, com 200 leitos cada
221

. 

Em 2012, o Procurador-Geral do Estado, Elival da Silva Ramos, em entrevista ao site 
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Consultor Jurídico, afirmou que esse valor passou a aproximadamente 800 milhões de 

reais (aumento de quase 166%)
222

. 

Por sua vez, Juliano Heinen, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, cita, 

em Seminário proferido em 2008, alarmante dado da Secretaria de Saúde do Rio Grande 

do Sul de que 41% do Orçamento de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul é destinado 

à assistência farmacêutica, sendo que destes 41%, 18,92% são de medicamentos 

concedidos pela via judicial, o que representa aproximadamente 7,75% de todo 

orçamento estadual de saúde
 223

. 

O argumento do impacto orçamentário da decisão judicial na própria política 

pública de saúde é criticado por Eurípedes Gomes Faim Filho, que sustenta a não 

vinculação da decisão judicial ao orçamento da política pública de saúde, pois, como o 

orçamento é meramente autorizativo e não impositivo, pode o gestor público utilizar de 

outros recursos para o custeio das decisões judiciais como, por exemplo, da reserva de 

contingência
224

. 

Como já citado anteriormente, falta uma maior clareza do gestor público em 

descrever o total gasto com as decisões judiciais que condenam o Estado a fornecer 

medicamentos não previstos na política pública, bem como o real impacto dessas 

concessões no orçamento (incluindo uma maior clareza da área afetada pela concessão). 

Mas, ainda que não se possa assegurar que o valor da condenação será retirado 

da área da saúde, dois importantes aspectos devem ser analisados. 

                                                           
222

 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-abr-22/entrevista-elival-silva-ramos-procurador-

geral-estado-sao-paulo>. Acesso em:11/07/2013. 
223

 HEINEN, Juliano. O custo do direito à saúde e a necessidade de uma decisão realista: uma opção 

trágica. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/ 

O_CUSTO_DO_DIREITO_A_SAUDE_E_A_NECESSIDADE_DE_DE_UMA_DECISAO_REALISTA

_UMA_OPCAO_TRAGICA.pdf>.Acesso em: 11/07/2013. 
224
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Os direitos sociais são direitos progressivos que devem ser implementados pela 

destinação do máximo de recursos disponíveis, como visto no item anterior. A partir 

disso, podemos concluir que, se admitida a hipótese de o Judiciário condenar o Estado a 

fornecer prestações de direito social não prevista na política pública sob o fundamento 

de que o valor será retirado de outra área que não a da saúde, o que se está sustentando é 

que o orçamento não prevê o máximo de recursos disponíveis na área de saúde. 

O problema da tese abordada é que não só o direito à saúde é um direito social. 

Se admitir que não se está aplicando o máximo de recursos disponíveis em direitos 

sociais, por que é a área da saúde a “contemplada” com estes recursos, e não a 

educação, ou mesmo a moradia? A quem cabe esta escolha? 

Ainda que se entenda que o Estado não aplica o máximo de recursos disponíveis 

em direitos sociais e que esse valor deve ser aplicado na área da saúde e não na área dos 

outros direitos sociais, cabe ao Judiciário indicar o local, dentro da política de saúde, ao 

qual esses recursos serão destinados? E em prestações individuais, e não coletivas? Não 

haveria outro meio de constranger o Poder Público a cumprir sua obrigação 

internacional de aplicar todo o recurso disponível na concretização dos direitos sociais? 

Dessa forma, o impacto orçamentário deve ser levado em consideração pelo 

Poder Público, a fim de evitar decisões desastrosas como a citada por Ricardo Lobo 

Torres, na qual magistrado americano alocou a verba de U$28 milhões para a 

construção de um presídio no Alabama, valor maior que todo o orçamento para o 

sistema penitenciário naquele ano (de U$22 milhões), desestruturando o programa 

governamental
225

. 
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3.3.3 – A seletividade e a distributividade como limitação à universalidade 

 

 

O terceiro argumento econômico a ser examinado é o de que o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento, que garante a toda a população todas as 

ações e serviços de saúde, sofre uma limitação, também constitucional, pelos princípios 

da seletividade e da distributividade. 

Os princípios da universalidade e da seletividade e distributividade já foram 

analisados no capítulo 2, razão pela qual cumpre examinarmos, neste momento, o 

argumento de que a seletividade e a distributividade devem ser analisadas quando da 

judicialização do direto à saúde.  

Primeiramente, é importante ressaltar que a seletividade e a distributividade 

estão expressamente previstas na Constituição de 1988, dentro do artigo 194 da 

Constituição Federal, que trata da forma pela qual o Poder Público deve organizar a 

seguridade social, que inclui, segundo o caput do próprio artigo 194, a previdência 

social, a assistência social e a saúde. 

Há uma corrente doutrinária que defende a não aplicação da seletividade e da 

distributividade dentro do campo da saúde, em detrimento ao expresso texto 

constitucional. Não há razão para isso. Segundo Adriana Zawada Melo, 

 

Outro ponto relevante a considerar é se a seletividade e a distributividade 

incidem em todos os vértices da seguridade social e nas demais técnicas de 

proteção social. A resposta só pode ser afirmativa, em virtude das razões 

expostas no item precedente quanto à função dos princípios próprios do 

sistema de proteção social. O que ocorre é que a seletividade e a 

distributividade se aplicam diferentemente em cada técnica e vértice da 
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proteção social, pois alguns desses não oferecem benefícios, mas apenas 

serviços, como a área da saúde, a qual, inclusive, pelo que decorre da 

Constituição, é mais universalista que a previdência e a assistência social. (...) 

[...] 

De fato, a pedra de toque de qualquer sistema e proteção é o seu custeio, o 

que depende da capacidade econômica e do grau de solidariedade de uma 

determinada sociedade. E, instituído o sistema de proteção com as respectivas 

fontes de custeio, é preciso racionalizar a proteção oferecida, para o que a 

Constituição estabeleceu, além dos princípios em questão, duas normas 

relevantes: a de que nenhum benefício ou serviço poderá ser criado, majorado 

ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (art. 195, §5º) e, em 

relação à previdência social, que ela será organizada com a observância de 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
226

. 

 

A ideia aqui é simples e se coaduna com as já estudadas noções de 

progressividade e de aplicação do máximo de recursos disponíveis: enquanto não se 

alcança a universalidade do atendimento e da cobertura, ou seja, enquanto não se 

garantir todas as prestações de saúde a toda a população, deve o gestor, nesse caminhar, 

selecionar as prestações a serem concedidas e as pessoas que delas irão usufruir. 

Nesse sentido, o Relatório Mundial de Saúde, da Organização Mundial da 

Saúde, que examina a busca pela cobertura universal nos diversos países do mundo, cita 

expressamente que, durante o trajeto à universalidade, é necessário:  

 

3. Os decisores políticos têm de decidir que proporção dos custos virão dos 

fundos comuns a longo prazo, e como equilibrar as inevitáveis transacções no 

seu uso – transacções entre a proporção da população, serviços e custos que 

podem ser cobertos. Para os países centrados na manutenção dos seus ganhos 

arduamente, conquistados, a monitoração contínua e adaptação serão cruciais 
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face às tecnologias em desenvolvimento rápido e estruturas etárias e perfis de 

doença em mudança
227

. 

 

Assim, a escolha do gestor público, antes de caracterizar uma ofensa ao 

princípio da universalidade do direito à saúde, é a exteriorização do caminhar em busca 

de sua completa concretização, podendo esta seleção se dar tanto entre diversas 

doenças, quanto entre medicamentos para uma mesma doença. 

A primeira seleção é, ao nosso ver, a mais importante e a que deve ser 

priorizada, em busca da já citada universalização. Assim, entre adicionar um novo 

medicamento para determinada doença, que já tem proteção dentro da política pública 

de medicamentos, ou acrescentar um medicamento para uma doença ainda não coberta 

pela política estatal, ao menos a priori, o gestor público deve aumentar a cobertura dos 

riscos em detrimento a aumentar a proteção aos riscos já cobertos. 

Ocorre que nem sempre esta tarefa decisória é fácil. É recomendável 

“intensificar” a proteção a uma doença que atinge 5% da população, por exemplo, ou 

adicionar um medicamento para uma doença que atinge 0,01% da população e que não 

tem proteção na lista de medicamentos? 

A forma como a política pública é estabelecida, suas “seleções” e a busca pela 

universalização, que deveria ser o principal ponto debatido dentro da política de 

medicamentos, acabam sendo deixadas de lado, por conta do entendimento de que a 

seletividade e a distributividade não são aplicadas ao direito à saúde, sob o insistente 

argumento de que a universalidade garante, a todos, todo o necessário para a garantia de 

seu direito à saúde. 
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Do mesmo modo temos a distributividade. Se o governo conseguiu adquirir dois 

milhões de vacinas para determinada doença, quem são as pessoas que deverão ser 

imunizadas? Os primeiros dois milhões de pessoas ou o grupo de dois milhões que se 

encaixam, dentro de critérios lógicos, entre as que têm um maior risco caso a doença as 

atinja? 

Com relação à seletividade, mas principalmente à distributividade, o governo 

atinge um novo patamar na sua aplicação com a criação dos chamados “protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas”, já previstos na Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica e que ganharam um contorno ainda mais claro com o Decreto 7.508/2011 

e com a Lei 12.401/2011. 

Os já citados condicionamentos previstos no artigo 28 do Decreto 7.508/2011 e 

no artigo 19-M da Lei 8.080/90, que impõem a observância dos protocolos clínicos e 

das relações de medicamentos essenciais para a concessão de medicamentos, nada mais 

são do que a exteriorização da distributividade e da seletividade. 

As relações de medicamentos essenciais selecionam os medicamentos que serão 

concedidos pelo Poder Público, enquanto os protocolos clínicos e as diretrizes 

terapêuticas distribuem parte desses medicamentos aos que, segundo as análises 

técnicas do Ministério da Saúde, são os mais indicados para receber tais medicamentos. 

Assim, se uma determinada doença é coberta com quatro ou cinco medicamentos pelo 

Poder Público, e se houver um protocolo clínico sobre esta enfermidade, é este 

protocolo que irá determinar qual o mais indicado para o enfermo. 

A seleção e a distribuição devem ser levadas em conta pelo magistrado ao 

conceder o medicamento pleiteado, inclusive entre os previstos na política pública de 

medicamentos. O autor do pedido deve instruir a sua ação com prova de que, sendo 
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portador de uma doença em que há cobertura farmacêutica pelo Estado, ele se adequa, 

segundo o protocolo clínico, ao medicamento “x” e não “y”, e que, por isso, deve o 

Estado fornecer tal medicamento.  

Simplesmente descartar a seletividade e a distributividade, sob o fundamento de 

o Estado ser obrigado a fornecer uma saúde universal e gratuita é, em última análise, 

ratificar a escolha política do gestor, muitas vezes errônea, e continuar a fornecer 

medicamentos a poucos que procuram o Judiciário, criando uma clara situação de 

desigualdade. 

 

3.3.4 – Reserva do possível e mínimo existencial  

  

Por fim, mas não menos importante, temos duas importantes teorias que 

decorrem do custo dos direitos e da impossibilidade da concretização, de forma 

imediata, de todos os direitos previstos em uma determinada sociedade: a reserva do 

possível e a necessidade de observância do mínimo existencial. 

Em realidade, uma teoria decorre da outra. Pela impossibilidade de 

concretização total e imediata de todos os direitos previstos na Constituição – reserva do 

possível – é necessário que o legislador ou o administrador público garantam, ao menos, 

um mínimo intangível e necessário para a própria existência do ser humano – mínimo 

existencial. 

A teoria da reserva do possível decorre de uma paradigmática decisão do 

Tribunal Constitucional Alemão, conhecida como numerus clausus, em que juízos e 

tribunais administrativos alemães recorreram ao Tribunal Constitucional para saber se 
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as normas que limitavam o acesso ao ensino superior, graças ao número maior de 

candidatos do que de vagas universitárias, estavam de acordo com a Constituição 

alemã228. 

O Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que, apesar da existência do 

direito à livre escolha dos locais de ensino para a formação profissional e do direito à 

livre escolha profissional, não é razoável exigir que todos os que pleiteiem uma vaga 

universitária sejam aceitos, devendo haver critérios lógicos para a sua admissão, tendo 

em vista que há uma restrição orçamentária para a criação de novas vagas 

universitárias229. 

Neste sentido, colaciono um excerto da citada decisão: 

 

Mesmo na medida em que os direitos sociais de participação em 

benefícios estatais não são desde o início restringidos àquilo existente 

em cada caso, eles se encontram sob a reserva do possível, no sentido 

de estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir 

da coletividade. Isso deve ser avaliado em primeira linha pelo 

legislador em sua própria responsabilidade. Ele deve atender, na 

administração de seu orçamento, também de outros interesses da 

coletividade, considerando, conforme a prescrição expressa do Art. 

109 II GG, as exigências da harmonização econômica geral
230

. 

 

 Segue ainda a citada decisão: 
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[...] Fazer com que os recursos públicos só limitadamente disponíveis 

beneficiem apenas uma parte privilegiada da população, preterindo-se 

outros importantes interesses da coletividade, afrontaria justamente o 

mandamento de justiça social, que é concretizado no princípio da 

igualdade
231

. 

 

Interessante notar que a reserva do possível não trata unicamente da restrição a 

um direito prestacional pela ausência de recursos à sua concretização, tendo também um 

viés logico/racional, de impossibilidade de concessão de um direito positivo a partir da 

ideia de que não é possível exigir, de forma racional, tal prestação da sociedade, como 

bem salienta Silvia Faber Torres 232
 
233

. 

Eros Roberto Grau vai além. Afirma o citado constitucionalista que a reserva do 

possível não pode ser interpretada como mera ausência de alocação específica de 

recursos, ou, como se costuma chamar, “reserva do orçamento”, mas sim como um 

limite material (nesse caso econômico) que o Estado tem na tentativa de transformar a 

utopia constitucional da concretização imediata de todos os direitos em realidade. É a 

ausência de recursos, e não a ausência de alocação específica234, apesar de este 
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Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 30. 
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LIMA, Martonio Mont`Alverne Barreto (Org). Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e 

desenvolvimento em países periféricos. 1ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 141-144.  
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posicionamento acarretar os problemas já citados quando da análise do impacto 

orçamentário. 

No direito brasileiro, a aplicação da teoria da reserva do possível enfrenta dois 

problemas principais: a) a sua não aceitação por parte da doutrina; b) uma má 

compreensão do problema concreto, quando de seu exame judicial. 

O primeiro dos problemas é a sua não aceitação da aplicação da teoria da reserva 

do possível por parte da doutrina. Andreas J. Krell afirma que a reserva do possível 

decorre da adaptação de uma doutrina da Alemanha, país de primeiro mundo, não 

podendo se adaptar a um país periférico como o Brasil, transformando os direitos 

sociais em direitos de “segunda categoria”, subordinados à existência de recursos 

econômicos235. 

Não concordamos com a tese do referido autor. A necessidade de recursos para a 

implementação dos direitos sociais prestacionais decorre do próprio regime jurídico dos 

direitos sociais que, custosos como são, exigem que o gestor público os concretize 

progressivamente, com a aplicação do máximo de recursos disponíveis. 

Ainda que assim não o fosse, é possível extrair o conteúdo da teoria reserva do 

possível do texto Constitucional. Zélia Pierdoná afirma que, ao menos com relação à 

seguridade social, o princípio do custeio prévio, ou seja, a necessidade da existência de 

uma fonte de custeio para a criação, majoração ou extensão de benefícios e serviços da 

seguridade social, representa o que os alemães teorizam como reserva do possível, não 
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sendo necessário, ainda segundo a citada autora, a aplicação da teoria germânica no 

país236. 

Ademais, quanto ao viés da razoabilidade do pleiteado ao Estado, Jorge Reis 

Novais, ao examinar a reserva do possível e a pretensa separação dos direitos sociais 

dos demais direitos fundamentais, afirma que este viés é também aplicável aos demais 

direitos fundamentais, já que a proibição de excesso é uma das vertentes do princípio da 

proporcionalidade237, reconhecido tanto em Portugal quanto no Brasil.  

Quanto ao segundo problema, a análise de alguns acórdãos do Supremo Tribunal 

Federal238 em relação à concessão de medicamentos nos mostra que, quando do exame 

da possibilidade de fornecimento ou não do bem pleiteado, o Pretório Excelso costuma 

ponderar entre o direito à vida e orçamento público (também chamado de interesse 

financeiro do Estado).   

Ocorre que, na verdade, o conflito não é entre o direito à vida (ou saúde) e 

orçamento, mas sim entre o direito (coletivo) à saúde e um direito, individual, de acesso 

a medicamentos necessários para a (sua) saúde.  

Na decisão numerus clausus do direito alemão nós vemos isso claramente. 

Segundo a citada decisão, 

 

[...] Por outro lado, um tal mandamento constitucional não obriga, 

contudo, a prover a cada candidato, em qualquer momento, a vaga do 
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ensino superior por ele desejada, tornando, desse modo, os 

dispendiosos investimentos na área do ensino superior dependentes 

exclusivamente da demanda individual frequentemente flutuante e 

influenciável por variados fatores. Isso levaria a um entendimento 

errôneo da liberdade, junto ao qual teria sido ignorado que a liberdade 

pessoal, em longo prazo, não pode ser realizada alijada da capacidade 

funcional e do balanceamento do todo, e que o pensamento das 

pretensões subjetivas ilimitadas às custas da coletividade é 

incompatível com a ideia do Estado social”
239

. 

 

Ao reduzir o debate ao embate entre direito à vida e orçamento (e não sem 

fundamento se prefere utilizar o direito à vida, de primeira dimensão, dotado de uma 

força psicológica impactante), retira-se da análise o meio de concretização dos direitos 

sociais (políticas públicas) e o impacto que essa decisão vai ter nesta, transformando a 

teoria da reserva do possível em um argumento demoníaco. 

Aliás, a utilização do direito à vida e não do direito à saúde na argumentação nos 

remete a uma técnica alternativa de judicialização dos direitos sociais, de defesa dos 

direitos de segunda dimensão por meio dos direitos de primeira dimensão, típica de 

países em que a própria legislação impede a judicialização dos direitos sociais, não 

sendo este o nosso caso. 

O uso contínuo da utilização do direito à vida, e não do direito à saúde, na 

ponderação de direitos, antes de demonstrar a força que os direitos sociais adquiriram 

com a Constituição de 1988, demonstra justamente o contrário: a primazia que ainda se 

é dada aos direitos de primeira dimensão.  

Mas não só isso. Além do argumento direito à vida versus orçamento, o fato de 

as ações que são julgadas procedentes (no caso da concessão de medicamentos) serem 
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ações individuais também retira do debate a força da reserva do possível e transformam 

um direito notadamente distributivo em um direito comutativo, resolvível por uma 

simples sentença. 

Assim, diante da impossibilidade de concretização imediata de todos os direitos 

previstos na Constituição, criou-se na Alemanha a ideia de que o legislador não é 

absolutamente livre na concretização dos direitos sociais, devendo garantir, ao menos 

em um primeiro momento, um núcleo fundamental necessário para a vivência com um 

mínimo de dignidade: o chamado mínimo existencial240. 

Interessante perceber que esse mínimo existencial surge na Alemanha ainda no 

começo da década de 50, sendo impossível compreender o seu significado e a sua 

necessidade sem relacionar a sua criação com o momento vivido pela Alemanha no pós-

guerra241. 

O grande problema nessa teorização é o de conseguir estabelecer, 

concretamente, o que é necessário se garantir para a concretização deste mínimo 

existencial. 

Na área da saúde esse debate assume ainda maiores proporções, tendo em vista a 

crescente judicialização do direito à saúde e a divergência quanto ao que é ou não 

essencial para a vida de um indivíduo. 

Ana Paula de Barcellos, por exemplo, entende que o mínimo existencial em 

direito à saúde compreende apenas as ações de saúde básica, não sendo possível que o 
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Poder Judiciário conceda outras prestações que não estas, a não ser que presentes em 

políticas públicas elaboradas pelo Poder Executivo242.
 

Em tese bastante similar, Ricardo Lobo Torres defende, em trecho já citado 

anteriormente
243

, que o mínimo existencial em direito à saúde deve abarcar apenas as 

condições essencialmente necessárias para a sobrevivência, ou seja, a medicina 

preventiva, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica
244

. 

Por outro lado, Ingo Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo parecem defender 

um mínimo existencial “aberto”, sem um estabelecimento a priori de quais prestações 

estariam abarcadas por este mínimo, de forma a se resolver, no caso concreto, a 

possibilidade ou não da concessão245. 

Na ordem internacional também foi estabelecido um núcleo dentro dos direitos 

sociais que devem ser protegidos/concretizados pelos Poderes Públicos: é o chamado 

“minimum core obligation”.  

Alessandra Gotti afirma que este “minimum core obligation”, ora chamado pela 

autora de “observância ao núcleo essencial dos direitos sociais”, ora denominado de 

“obrigações mínimas”, serve como uma defesa criada pelo Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para que, mesmo em épocas de crise, se 

consiga garantir determinadas medidas essenciais para a sociedade, dentro de cada 
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direito social
246

. 

A grande vantagem da análise da concretização mínima de um direito social pelo 

“minimum core obligation” é o fato de o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais estabelecer uma série de comentários sobre cada direito social, de forma a se 

ter, concretamente, o que se entende por essas obrigações mínimas no sistema 

internacional de direitos humanos
247

. 

Com relação ao direito à saúde, o Comitê estabeleceu o Comentário Geral nº 14, 

que, em seu parágrafo 43, nos traz o conteúdo, em nível internacional, das obrigações 

mínimas para esse direito. Segundo o citado parágrafo: 

 

[...] a) assegurar o direito ao acesso a centros, a bens e a serviços de 

forma não discriminatória, especialmente para grupos marginalizados 

ou vulneráveis; b) assegurar o acesso a um mínimo de comida 

essencial que seja nutricionalmente adequada e segura para garantir a 

liberdade de todos contra a fome; c) assegurar o acesso a abrigo, a 

moradia e a condições sanitárias, além do acesso a um adequado 

suprimento de agua potável e segura; d) providenciar drogas 

essenciais, assim definidas, de tempos em tempos, pelo programa das 

Nações Unidas em Drogas Essenciais; e) assegurar uma distribuição 

equitativa de centros, bens e serviços de saúde; f) adotar e 

implementar uma política nacional estratégica de saúde e um plano de 

ação, com base em evidências epidemiológicas, direcionadas aos 

problemas de saúde de toda a população; a estratégia e o plano de 

ação devem ser criados e periodicamente revisados em um processo 

participativo e transparente, e devem incluir métodos, como 

indicadores de direito a saúde e a referências, de forma que o 

progresso possa ser monitorado de perto; o processo pelo qual a 

estratégia e o plano de ação são criados, assim como seu conteúdo, 
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deve dar uma atenção particular aos grupos vulneráveis ou 

marginalizados
248

. 

  

Pode-se notar que entre os dois conteúdos doutrinários do mínimo existencial à 

saúde citados anteriormente, o mínimo obrigacional internacional fica em posição 

intermediária, prevendo a necessidade de concessão de medicamentos essenciais, mas 

somente aqueles previstos nas listas das Nações Unidas, e não todos os individualmente 

necessários. 

Independente de se adotar a teoria do mínimo existencial ou de se defender as 

obrigações mínimas internacionais, deve-se ressaltar que estas não concedem uma carta 

branca ao Executivo para a não implementação progressiva do direito à saúde, e nem 

permite que se utilize o princípio da reserva do possível para a vedação a prestações já 

previstas nas políticas públicas estatais. O que se procura garantir aqui é um mínimo, 

inicial e essencial, para a garantia do direito à saúde, devendo tanto a reserva do 

possível quando a ideia de mínimo existencial serem examinadas pelo magistrado 

quando da judicialização do direito à saúde.  
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3.4 – A área da economia da saúde – Análise da “eficácia x custo” dos 

medicamentos 

 

Conforme visto nos itens precedentes, a ideia de uma relação de medicamentos 

essenciais a serem fornecidos pelo poder público passa necessariamente (e não 

exclusivamente) por uma análise do custo desse medicamento. O exame de aspectos 

econômicos ligados à área da saúde é tema de pesquisa de uma linha própria desta, 

conhecida como economia da saúde. 

A área da economia da saúde trata da relação do campo da saúde com o campo 

da economia, que pode se dar de diversas formas. Assim, é possível a análise econômica 

da saúde a partir de várias lentes, como o financiamento, a relação da desigualdade 

socioeconômica com os índices de saúde, os aspectos da distribuição de bens e serviços, 

a relação entre o custo e a efetividade, a utilidade ou o benefício de um determinado 

bem ou serviço médico, a regulação dos serviços médicos privados pelo Poder Público, 

entre outros, citados por Carlos. R. Del. Nero
249

. 

Diante do vasto campo de atuação, bem como da peculiaridade de análise 

própria dos campos da saúde e da economia, examinaremos brevemente a economia da 

saúde sob a ótica do custo de inserção de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde, 

citado expressamente pela Organização Mundial da Saúde (em sua análise custo-

efetividade) como de observância na criação das listas de medicamentos essenciais.  
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Dentro de uma análise que leva em conta o custo da inserção de determinado 

bem ou serviços tecnológico o sistema de saúde, nós temos quatro possíveis métodos de 

exame: a análise custo-efetividade (ACE); o exame do custo utilidade (ACU); a análise 

do custo-benefício de um bem (ACB) e, por fim, o método da minimização dos custos 

(AMC)
250

. 

A análise custo-efetividade (ACE) é aquela que examina, segundo Álvaro 

Hidalgo Veja, tecnologias de saúde entre si. Para tanto, faz-se necessário que essas 

tecnologias sejam alternativas, ou seja, que sirvam para o combate de uma mesma 

enfermidade, podendo o gestor optar por uma ou por outra tecnologia
251

. 

Silvia Regina Secoli, Marcelo Eidi Nita, Suzane Kioko Ono-Nita e Moacyr 

Nobre ressaltam que a análise custo-efetividade é realizada mediante uma operação 

matemática: divide-se o numerador custo pelo denominador efetividade, sendo este 

último variável, dependendo do objeto de análise
252

. 

Segundo Leticia Krauss Silva, 

 

Assim, quando dizemos que uma certa vacina é custo-efetiva, ou seja, que a 

vacinação contra a gripe em idosos acima de 65 anos é custo-efetiva, 

queremos dizer, nesse caso, que a razão entre o diferencial de custos de 

vacinar e não vacinar (status quo), incluindo os custos dos casos de gripe dos 

casos de pneumonia pós-gripe, e o diferencial de casos evitados de 

pneumonia ou de morte por pneumonia pós-gripe, naquele grupo etário, na 

presença/ausência da vacinação (número de casos de pneumonia ou de 
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mortes evitadas por conta da vacinação), corresponde a um valor (por 

unidade de beneficio extra) relativamente baixo, ou seja, a um custo 

incremental relativamente baixo, digamos 800 reais por morte evitada, 

devido à pneumonia pós-gripe naquela faixa etária, trabalhando-se do ponto 

de vista do governo. É possível que mais de uma vacina esteja sendo 

avaliada, ou seja, comparada com o status quo e entre si. Nesse caso, a 

alternativa que apresente a razão de (diferenciais) custo-efetividade mais 

favorável (baixa) deve ser, em geral, a escolhida
253

. 

 

Dessa forma, havendo dois ou mais medicamentos para uma mesma doença, a 

análise custo-efetividade pode auxiliar o gestor público na seleção de qual medicamento 

é o mais custo-efetivo, tendo este método de análise como vantagem o fato de o 

resultado se materializar em unidades mais facilmente captáveis, como determinado 

valor pecuniário por anos de vida ganhos, o que facilita a interpretação dos dados por 

parte do gestor
254

. 

O exame do custo-utilidade (ACU), por sua vez, trabalha com uma quantificação 

da utilidade de determinado medicamento ou tecnologia para o indivíduo, de forma a 

estabelecer a relação entre a utilidade deste tratamento com o seu custo.  

Segundo Álvaro Hidalgo Veja,  

 

O conceito chave em que se baseia esse tipo de análise é a utilidade. A 

utilidade se refere ao valor atribuído a um nível específico de saúde (ou ao 

valor de uma melhoria no estado de saúde), e se pode medir através das 

preferências dos indivíduos ou da sociedade a respeito de qualquer conjunto 

particular de resultados sanitários. Portanto, uma mesma doença ou 
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padecimento pode ser, e de fato é, valorada de distinta maneira por diferentes 

indivíduos, isto é, um mesmo problema de saúde difere quando ao nível de 

utilidade de duas pessoas. Pensemos, por exemplo, em uma fratura na terceira 

falange da mão direita; a lesão afetará de maneira distinta a um pintor 

canhoto que um pintor destro, ou a um cirurgião que a um crítico de cinema. 

255
 

 

Para o exame de custo-utilidade de uma tecnologia sanitária nós temos uma 

conhecida medida utilidade: o QALY, sigla que significa “quality adjusted life in 

years”, traduzida para AVAQ, ou “anos de vida ajustados pela qualidade”.  

Uma das grandes dificuldades da utilização do QALY é a sua complexidade. O 

primeiro passo, segundo Matthew Adler, seria o de estabelecer um numero de 0 a 1 para 

determinados estados de saúde para a futura comparação, com o número 1 

representando o máximo de saúde e 0 representando um estado de morte, a partir de 

uma ampla pesquisa entre diversas pessoas da sociedade
256

. 

Assim, segundo Erik Nord, se um indivíduo tinha uma utilidade de 0.6 e, após a 

intervenção cirúrgica ou utilização de medicamento, passou a uma utilidade de 0.9 nos 

dois anos após o uso da tecnologia, e a uma utilidade de 0.7 nos três anos seguintes, o 

seu QALY seria de 0.3 x 2 + 0.1 x 3 = 0.9. Isso representaria que ele, em cinco anos, 

teve um ganho de 90% de um ano em saúde plena
257

. 
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O uso desta tecnologia, em cinco anos, teria um QALY 0.9. Imaginemos que 

outra tecnologia, nestes mesmos cinco anos, nos traga um QALY 1.1. Neste caso, esta 

segunda tecnologia tem uma maior utilidade. Após esses dados, utiliza-se o valor do 

QALY como divisor do custo da tecnologia, chegando a um coeficiente de custo por 

QALY, para que, assim, seja possível o gestor escolher qual a tecnologia adequada. 

Pode ser que um medicamento de QALY 1.1 custe, por exemplo, R$1.100, 

enquanto que outro de QALY 0.9 custe R$90,00. Assim, o medicamento de QALY 1.1 

custa R$1.000,00 por QALY enquanto que o de QALY 0.9 custa R$100,00 por QALY.  

Aqui o problema aparente é o de que, ainda que se pense na utilidade para o 

individuo quando se calcula o QALY, ao reduzir o QALY pelo custo temos uma falsa 

percepção de que o indivíduo atingiu aquele o valor de QALY 1.0. Assim, parece que 

ambos os indivíduos, tanto o que utilizou o medicamento de QALY 0.9 quanto o que 

utilizou o de QALY 1.1, atingiram o mesmo resultado, mas com um impacto 

orçamentário diferente, quando na verdade se calcula o preço do medicamento por 

QALY atingido. 

Outro problema, que Erik Nord, Anja Enge e Veronica Gundersen citam como 

uma das premissas da análise pelo QALY, é o fato de o QALY não levar em 

consideração as diferentes possibilidades de saúde de um indivíduo. Assim, afirmam os 

autores que se dois indivíduos tiveram um problema de saúde e estão em cadeira de 

rodas, mas um deles tem a possibilidade de alcançar a total recuperação e outro tem a 

possibilidade, somente, de andar de muletas o resto de sua vida, ambos terão o mesmo 

QALY para uma cirurgia que permita que andem de muletas o resto da vida, já que 

estão em uma mesma situação anterior e irão para uma mesma situação posterior, apesar 
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de o indivíduo que poderia andar não ter alcançado o seu melhor de saúde, ao contrário 

do outro
258

. 

O terceiro método de análise é o chamado custo-benefício, que analisa se o 

benefício trazido por determinada tecnologia supera o seu custo. Segundo Álvaro 

Higaldo Vega, para que seja possível uma análise custo-benefício, é necessário se 

assumir, implicitamente, quatro ideias básicas: a) é possível delimitar os programas que 

serão analisados; b) deve haver programas alternativos para que o gestor possa preterir 

um programa ao outro pelo seu custo-benefício; c) tanto os custos quanto os benefícios 

devem ser expostos em termos monetários (mesmos termos para aferição); d) quando 

uma tecnologia é negativa na relação de seu benefício com o seu custo (ou seja, há um 

custo maior que o benefício), esta tecnologia não deve ser mais aplicada
259

. 

A grande vantagem neste método é também o motivo de sua grande crítica: a 

transformação do benefício de uma tecnologia em dinheiro.  

Utilizando como exemplo um programa de atenção primária de saúde, Maria 

Alice Dominguez Ugá afirma que, como benefício direto, teríamos o valor que seria 

gasto com o tratamento de doenças que seriam prevenidas, e como benefício indireto (e 

este, de maior dificuldade de mensuração), uma melhora da capacidade produtiva com a 
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diminuição de doenças e mortes. Como se vê, o cálculo do benefício indireto, neste 

caso, é de difícil mensuração
260

. 

Além disso, a citada autora revela que outro problema é a utilização da variável 

renda-média para o cálculo do benefício. Assim, os programas voltados a uma classe 

social de uma rentabilidade média superior terá um benefício indireto maior que os 

programas voltados a pessoas de renda-média inferior, pelo total da capacidade 

produtiva destas pessoas, o que ocasionaria uma clara situação de inequidade e o que 

tem levado alguns autores, ainda segundo a citada autora, a dar um peso maior às 

classes de menor renda para uma equiparação nos dados
261

. 

 Por fim, temos um último método de análise, mais simples e por isso não muito 

utilizado, que é o da minimização dos custos. Segundo esse método, caso não haja 

diferença de efeito entre as opções a serem escolhidas, deve-se adotar a que traga um 

menor custo para o gestor
262

. 

Com o avanço das tecnologias e dos custos, parece que cada vez mais a análise 

da minimização dos custos vai sendo abandonada, pela diferença de eficácia das novas 

tecnologias. Aliás, se a eficácia, benefício ou utilidade é a mesma, em qualquer das 

demais análises o que sobraria é o custo.  

Todas essas técnicas são alvo de críticas. Deve-se deixar claro que a avaliação 

econômica em saúde, independente do método selecionado, deve ser utilizada apenas 

como mais um dado ao gestor público para a tomada de sua decisão, quando necessário 

escolher entre duas ou mais opções, e não a única. 

                                                           
260

 UGÁ, Maria Alice Dominguez. Instrumentos de avaliação econômica dos serviços de saúde: alcances 

e limitações. In: PIOLA, Sergio Francisco; VIANNA, Solon Magalhães (orgs).  Economia da saúde: 

conceito e contribuições para a gestão da saúde. 1ª edição. Brasilia: IPEA, 1995, p. 210-215. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/CAP9.pdf>. Acesso em: 

31/07/2013.  
261

 Ibidem, p. 217-218. 
262

 VEGA, op. cit., p. 336. 



138 
 

 

A tomada de decisão, em política pública, é complexa, devendo o gestor se 

atentar para diversos aspectos de sua decisão. Independente disso, a análise econômica 

cumpre um importante papel, ainda mais na consagração de um direito como o da 

saúde, com recursos escassos e novas tecnologias e contingências surgindo diariamente. 

Para se ter uma ideia da crescente importância dessa análise, Milton Weinstein e 

Jonathan Skinner citam o “American recovery and reinvestment act” de 2009, dos 

Estados Unidos, que previu um gasto de 1.1 bilhão de dólares para estudos de 

efetividade comparativa de serviços, itens e procedimentos médicos, salientando o autor 

que, apesar de não constar expressamente o custo no texto do ato, a análise custo-

efetividade está inserida na agenda da análise de efetividade comparativa
263

. 

A lei 12.401/11 inseriu dentro do sistema de saúde brasileiro a análise custo-

benefício, no caso da incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde. 

Segundo o artigo 19-Q, § 2º, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias, que assessora o Ministério da Saúde, levará em conta, além da constatação 

da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do medicamento (inciso I), a avaliação 

econômica comparativa tanto do benefício quanto custo da tecnologia a ser incorporada 

(inciso II), nos parecendo que a utilização da expressão custo-benefício em detrimento 

às demais não significa, necessariamente, a impossibilidade da utilização das análises 

custo-efetividade ou custo-utilidade. 
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Dessa forma, o magistrado deve ter em mente que a decisão do gestor não é a de 

apenas inserir ou não um medicamento na política pública, tendo que examinar diversos 

aspectos, inclusive a avaliação econômica, lembrando que a necessidade da análise 

custo-efetividade é prevista inclusive nos documentos da Organização Mundial da 

Saúde como um dos métodos a se examinar para a criação de uma lista de 

medicamentos essenciais. 

A análise jurisprudencial, exposta no Capítulo 4, não levará em conta esta 

avaliação econômica de saúde, como já nos referimos, por ser um assunto de recente e 

inicial discussão na área do direito no Brasil. 
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C A PÍ TU LO  I V –  A N Á LIS E J U R IS PR U DE NC I AL  DA 

C O NC ESS ÃO  J U DI C IAL  DE  ME DIC A MENT OS  N O T RI BU NAL 

R E GIO NA L FE DER A L D A 3 ª  R E GIÃ O  

 

Estabelecido, nos capítulos anteriores, o substrato teórico do direito à saúde e da 

política pública de fornecimento gratuito de medicamentos, cumpre, agora, analisarmos 

como essa política pública é, na prática, judicializada, destacando a forma pela qual os 

argumentos de caráter econômico, citados no capítulo anterior, são examinados pelos 

julgadores. 

Segundo a doutrina largamente majoritária, a assistência à saúde é de 

responsabilidade de todos os entes federativos. Reynaldo Mappelli Júnior, Mario 

Coimbra e Yolanda Alves Pinto Serrano de Mattos ressaltam que a distribuição de 

competências dentro do Sistema Único de Saúde visa, na verdade, “[...] tão-somente a 

melhora na prestação do serviço, a fim de que as ações e serviços de saúde fossem de 

fácil acesso ao cidadão, em toda a extensão territorial do país”264, não tendo essa 

repartição “[...] o condão de eximir este ou aquele ente federado do dever imposto pela 

Constituição Federal, no artigo 196, ao prever que a ‘A saúde é direito de todos e dever 

do Estado’ (em sentido amplo)” 265. 

É pacífica, nos Tribunais brasileiros, essa solidariedade no fornecimento de 

medicamentos, podendo citar, como exemplo, o voto do Ministro Gilmar Mendes no já 

citado STA 175-AgR/CE , em que o Ministro relator, além de ressaltar que tramita na 
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corte uma proposta de Súmula Vinculante sobre o assunto
266

,  afirma, expressamente, 

que 

 

[...] apesar da reponsabilidade dos entes da Federação em matéria de direito à 

saúde suscitar questões delicadas, a decisão impugnada pelo pedido de 

suspensão, ao determinar a responsabilidade da União no fornecimento do 

tratamento pretendido, segue as normas constitucionais que fixaram a 

competência comum (art. 23, II, da CF), a Lei Federal nº 8.080/0 (art. 7º, XI) 

e a jurisprudência desta Corte. Entendo, pois, que a determinação para que a 

União arque com as despesas do tratamento não configura grave lesão à 

ordem pública
267

.   

 

Dessa forma, ante o caráter solidário das prestações de saúde, o fenômeno da 

judicialização da saúde não tem um locus específico, podendo ocorrer tanto na Justiça 

Estadual quanto na Justiça Federal, dependendo, unicamente, da vontade do 

necessitado.  

Optamos, nesta dissertação, por examinar a jurisprudência do Tribunal Regional 

Federal (Justiça Federal), por ser o local em que há a possibilidade de participação de 

um maior número de entes federativos. 

Por sua vez, também foi necessária uma delimitação objetiva dos assuntos a 

serem examinados. Como já nos referimos em capítulo anterior, somente serão 

estudadas as ações judiciais que visam ao fornecimento gratuito de medicamentos. 

Em uma primeira análise realizada nos sítios eletrônicos dos Tribunais 

Regionais Federais, a partir das expressões “fornecimento” e “medicamento” (somente 
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foram pesquisadas jurisprudências que continham ambas as expressões, excluindo as 

decisões monocráticas), tendo como termo final a data de 7 de maio de 2013, obtivemos 

os seguintes resultados
268

:   

Tribunal TRF1 TRF2 TRF3 TRF4 TRF5 

Número de 

Decisões 

305 

decisões 

mais de 

1.000 

decisões
269

 

149 

decisões 

11.380 

decisões 

802 

decisões
270

 

 

Diante do grande número de decisões em alguns Tribunais, tínhamos duas 

opções para tornar a análise das jurisprudências possível: ou estabelecer critérios de 

seleção de decisões entre o total de acórdãos presentes nos sítios dos Tribunais na 

internet; ou selecionar um único Tribunal e buscar, com um número reduzido de 

acórdãos, retirar uma maior quantidade de informações. Foi esta a opção escolhida. 

Dessa forma, analisaremos as 149 (cento e quarenta e nove) jurisprudências do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
271

 que constam no sítio eletrônico do Tribunal, 

tendo como termo final a data de 7 de maio de 2013. 

Esse prazo final foi escolhido de forma a abranger decisões que datem de até 

quatro anos da Audiência Pública nº 4 do Supremo Tribunal Federal, diante de sua 
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importância na discussão da judicialização da política pública de fornecimento de 

medicamento, além de englobar, dentro do período da pesquisa, decisões posteriores à 

Lei 12.401/2011, que modificou a Lei 8.080/90 no tocante ao fornecimento de 

medicamentos. 

Das 149 (cento e quarenta e nove) jurisprudências encontradas, 54 (cinquenta e 

quatro) não versavam sobre o tema da presente dissertação, motivo pelo qual não foram 

analisadas
272

. Dessa forma, selecionamos 95 (noventa e cinco) acórdãos do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região para exame da utilização, ou não, nos votos dos 

desembargadores relatores, de argumentos econômicos.  

 

4.1 – Exame das jurisprudências selecionadas 
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procedimentos cirúrgicos, internações, próteses, aparelhos médicos ou produtos nutricionais: agravos de 

instrumento 2005.03.00.002175-8, 2012.03.00.012107-1 e 2012.03.00.021504-1; agravos legais em 

agravo de instrumento 2004.03.00.004521-7 e 2012.03.00.021401-2; apelações 2004.61.00.034156-9 e 

2007.60.00.006899-2; e agravos legais em apelações 1999.61.00.037003-1, 2004.61.12.007127-2 e 

2006.61.02.007827-2; d) por tratarem de concessão de medicamentos de planos da Marinha ou questões 

relacionadas às Forças Armadas: apelação 2007.61.00.021216-3 e agravo legal em apelação 

2011.61.00.004790-8; e) votos que, apesar de abordarem a questão analisada pela dissertação, apresentam 

alguma disparidade que podem afetar a metodologia do trabalho (votos que utilizam argumentos de 

outros desembargadores ou que não é possível afirmar, a partir dos dados disponíveis na internet, se 

foram da lavra de juiz federal convocado): agravos de instrumento 2007.03.00.096778-0, 

2008.03.00.049649-0, 2008.03.0.035721-0, 2008.03.00.032331-4, 2011.03.00.034494-8, 

2011.03.00.029063-0, 2012.03.00.015763-6, 2012.03.00.017810-0, 2012.03.00.016050-7, 

2012.03.00.018540-9, 2012.03.00.029594-2 e 2012.03.00.030253-3; os agravos legais em agravos de 

instrumento 2006.03.00.057448-0, 2009.03.00.018253-0, 2012.03.00.017905-0 e 2012.03.00.030809-2; 

as apelações 2002.61.19.004653-2, 2008.61.00.009029-3, 2009.61.00.010139-8 e 2010.61.00.003817-4; e 

os agravos legais em apelações 2005.61.19.004653-2 e 2006.61.00.024847-5; f) decisão que analisa 

eventual infração de empresa farmacêutica: apelação 98.03.072383-9.  
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São dois os principais focos de análise nas jurisprudências selecionadas: a) 

buscar estabelecer como é que os argumentos econômicos, geralmente arguidos pelo 

Poder Público, são examinados pelos desembargadores federais, com seus eventuais 

argumentos favoráveis e contrários; e b) determinar se houve alguma mudança de 

posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região após a Audiência Pública 

nº4, do Supremo Tribunal Federal, ou da promulgação da Lei nº 12.401/2011. 

Para isso, elaboramos uma tabela com alguns dados a serem coletados das 

decisões encontradas no sítio eletrônico do TRF da 3ª Região, sobre os quais 

esclarecemos, agora, seus significados: 

 Classe: é a denominação utilizada pela própria jurisprudência para determinar a 

espécie recursal; 

 Nº do processo: é o número do recurso; 

 Órgão julgador: é a Turma responsável pelo julgamento do recurso; 

 UF: é o Estado de onde provém o recurso. Cumpre relembrar que o Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região é responsável pelo julgamento de lides de competência 

federal dos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul; 

 Data do julgamento: é a data em que ocorreu o julgamento;  

 Relator: é o desembargador responsável por relatar o processo em análise; 

 Medicamento pleiteado: é o medicamento que está sendo pedido em juízo. 

Como a análise é feita a partir dos dados constantes dos acórdãos, não foi possível, em 

algumas decisões, precisar o medicamento pleiteado, mas apenas que se tratava de lide 

relacionada à concessão de medicamentos. Assim, não examinaremos os medicamentos 
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demandados, simplesmente citando, em cada tabela, o nome do medicamento quando a 

informação se encontrar no acordão; 

 Argumentos econômicos citados: serão analisados cinco argumentos tratados 

no capítulo anterior: reserva do possível, progressividade, custo dos direitos, aplicação 

máxima dos recursos disponíveis e impacto orçamentário concreto. A forma de exame 

com a delimitação do que se entende, para efeito da análise de cada expressão, será 

detalhada no item 4.1.1; 

 Argumentação: serão citados os argumentos utilizados pelos desembargadores 

para rejeitar ou aceitar os argumentos econômicos citados anteriormente; 

 A decisão cita o direito à saúde como direito de seguridade social?: 

examinaremos se, na fundamentação dos votos dos desembargadores, há referência ao 

direito à saúde como um direito de seguridade social; 

  Resultado do julgamento: citaremos se o recurso foi provido ou improvido; 

 Precedentes dos Tribunais Superiores: estabelecimento de quais as decisões 

dos Tribunais Superiores que os desembargadores citam como precedentes para a sua 

argumentação. 

Assim, das 95 (noventa e cinco) jurisprudências selecionadas, foram: 36 (trinta e 

seis) agravos de instrumento, 14 (quatorze) agravos legais (regimentais/inominados) em 

agravos de instrumento, 1 (uma) medida cautelar, 3 (três) agravos internos em 

suspensão de segurança, 1 (um) pedido de suspensão de tutela antecipada, 22 (vinte e 

duas) apelações, 1 (um) reexame necessário (sem recurso voluntário das partes) e 17 

(dezessete) agravos legais (regimentais/inominados) em apelação.   
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Com relação aos órgãos julgadores: 49 (quarenta e nove) jurisprudências vieram 

da 3ª Turma (totalizando, aproximadamente, 51,57% do total de decisões encontradas); 

20 (vinte) da 6ª Turma (aproximadamente 21,05%); 18 (dezoito) da 4ª Turma 

(aproximadamente 18,94%); 4  (quatro) do Órgão Especial (aproximadamente 4,21%); 

2 (duas) da 1ª Turma (aproximadamente 2,10%); e 2 (duas) da Turma C 

(aproximadamente 2,10%)
273

. 

Quanto aos desembargadores relatores, analisamos decisões de vinte 

desembargadores diferentes, quais sejam: Anna Maria Pimentel, Carlos Muta, Cecília 

Marcondes, Consuelo Yoshida, Diva Malerbi, Fábio Prieto, Johonsom di Salvo, 

Lazarano Neto, Mairan Maia, Marcio Moraes, Marli Ferreira, Nery Junior, Regina 

Costa, Roberto Haddad e Salette Nascimento; além dos juízes convocados David Diniz, 

Paulo Domingues, Silva Neto, Valdeci dos Santos e Wilson Zauhy.  

Dentre eles, destacam-se os desembargadores Carlos Muta, Nery Junior e Marli 

Ferreira como os relatores com o maior número de jurisprudências selecionadas: 25, 14 

e 11, respectivamente.  

Por sua vez, com relação às decisões analisadas, apenas no agravo de 

instrumento 2012.03.00.016984-5, o relator, juiz federal convocado Paulo Domingues, 

não forneceu o medicamento ao autor da ação (em tutela antecipada), mantendo a 

decisão de primeiro grau, sob o fundamento da falta de perícia oficial que comprovasse 

a maior eficiência do medicamento solicitado em relação ao fornecido pelo Poder 

Público274. 

                                                           
273

 O total não atingiu 100% pois excluímos os números após o segundo dígito do decimal. Por este 

motivo, o número está aproximado.   
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2012.03.016984-5. 

Relator juiz convocado Paulo Domingues. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 18/10/2012. E-DJF3 
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Em oito dos noventa e cinco recursos houve a reforma da decisão de primeiro 

grau, fornecendo os desembargadores, em sete destes casos, o medicamento pleiteado. 

São os seguintes recursos: 

 Apelação 2002.61.04.011417-8, relator desembargador Carlos Muta: o juiz de 

primeiro grau negou o fornecimento do medicamento Viread via tutela antecipada, 

tendo o desembargador Carlos Muta antecipado a tutela em agravo de instrumento 

citado na apelação275; 

 Agravo de instrumento 2005.03.00.040585-8, relator desembargador Fábio 

Prieto: o agravo de instrumento foi provido, fornecendo à autora medicamentos via 

tutela antecipada, negada pelo juiz de primeiro grau276
; 

 Apelação 2002.61.00.002563-8, relatora desembargadora Cecília Marcondes: a 

apelação foi parcialmente provida ao autor da ação, que pleiteou a concessão de 

medicamentos ao Poder Judiciário, sendo que não foi reconhecido o direito à reparação 

civil277;  

 Apelação 2008.61.08.003442-1, relator juiz federal convocado Valdeci dos 

Santos: a apelação da autora foi parcialmente provida, reformando a decisão de primeiro 

grau e condenando o Estado a pagar sua internação em hospital apontado como de 

                                                                                                                                                                          
Judicial 1 de 25/10/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00169842020124030000> Acesso em: 03/09/2013.   
275

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2002.61.04.011417-8. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento:15/03/2006. DJU de 

22/03/2006. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo= 

00114177820024036104>. Acesso em: 04/09/2013 
276

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.040585-

8. Relator Desembargador Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 08/10/2009. E-DJF3 

Judicial 1 de 19/01/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00405850220054030000>. Acesso em: 04/09/2013.   
277

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2002.61.00.002563-8. Relatora 

Desembargadora Cecilia Marcondes. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 03/12/2009. E-DJF3 

Judicial 1 de 20/01/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00025631020024036100>. Acesso em: 04/09/2013. 
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referência para a sua doença, incluindo o fornecimento de medicamentos, equipamentos 

médicos, exames, transporte e hospedagem necessários278;  

 Medida Cautelar 2004.03.00.031099-5, relator juiz federal convocado Silva 

Neto: a medida cautelar foi provida, fornecendo o medicamento pleiteado via medida 

cautelar e negado pelo juízo de primeiro grau por ilegitimidade passiva da União279; 
  

 Agravo de instrumento 2010.03.00.035443-3, relator desembargador Nery 

Junior: agravo de instrumento provido, reformando a decisão de magistrado de primeiro 

grau que negou a liminar em ação ordinária sob o fundamento de o medicamento estar 

em fase experimental280;  

 Agravo legal em agravo de instrumento 2011.03.00.008517-7, relator 

desembargador Carlos Muta: o agravo legal da União foi improvido. Esse agravo foi 

interposto contra decisão monocrática, a qual reformou a decisão de juíza de primeiro 

grau, que negou o fornecimento de medicamento sob o fundamento de o medicamento 

não estar presente na política pública de saúde281;  

 Agravo de instrumento 2005.03.00.089573-4, relator desembargador Fabio 

Prieto: o agravo de instrumento foi provido sob o fundamento de o município de Santo 

                                                           
278

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2008.61.08.003442-1. Relator juiz 

convocado Valdeci dos Santos. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 15/07/2010. E-DJF3 Judicial 

1 de 26/07/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00034428020084036108>. Acesso em: 03/09/2013.. 
279

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Medida cautelar 2004.03.00.031099-5. 

Relator juiz convocado Silva Neto. TURMA C DO PROJETO MUTIRÃO JUDICIÁRIO. Data do 

julgamento: 26/01/2011. E-DJF3 Judicial 1 de 18/02/2011. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ PesquisarDocumento?processo=00310992720044030000>. 

Acesso em: 03/09/2013.. 
280

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2010.03.00.035443-

3. Relator Desembargador Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 31/03/2011. E-DJF3 

Judicial 1 de 15/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00354434120104030000>. Acesso em: 04/09/2013 
281

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em agravo de instrumento 

2011.03.00.008517-7. Relator Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

25/08/2011. E-DJF3 Judicial 1 de 02/09/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

PesquisarDocumento?processo=00085178620114030000>. Acesso em: 04/09/2013 
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André, então agravante, não ser o município de domicílio do necessitado, não sendo 

possível onerar outro município que não o de seu domicílio282.  

Nessa última jurisprudência, toda a fundamentação do desembargador Fábio 

Prieto é no sentido da possibilidade de concessão judicial de medicamentos, negando a 

legitimidade passiva, apenas, do município de Santo André. 

 Com relação aos precedentes dos Tribunais Superiores, é possível ver que 

apenas sete acórdãos
283

 não citam nenhum precedente do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, o campeão de precedentes citados é o 

Superior Tribunal de Justiça, que teve, ao menos, um precedente mencionado em 86 

(oitenta e seis) acórdãos (aproximadamente 90,52%), sendo que em 48 (quarenta e oito) 

destes (aproximadamente 50,52%) não é aludida nenhuma jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. 
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.089573-

4. Relator Desembargador Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 02/05/2007. DJU de 

23/04/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo= 

00895735420054030000>. Acesso em: 04/09/2013 
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.009667-

9. Relator Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 16/11/2005. DJU de 

23/11/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo= 

00096671520054030000>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª 

REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.009048-3. Relator Desembargador Lazarano Neto. 

SEXTA TURMA. Data do julgamento: 05/04/2006. DJU de 20/04/2006. Disponível em: <http:// 

web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00090488520054030000>. Acesso em: 

04/09/2013. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 

2004.03.073829-6. Relatora Desembargadora Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 

29/08/2007. DJU de 17/09/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00738295320044030000>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.040585-8. Cit.; TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2002.61.00.002563-8. Cit.; TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2008.03.00.007667-0. Relatora 

Desembargadora Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 25/11/2010. E-DJF3 Judicial 1 de 

03/12/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo 

=00076673720084030000>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª 

REGIÃO. Apelação 95.03.052961-1. Relator juiz convocado David Diniz. PRIMEIRA TURMA. Data 

do julgamento: 19/06/2001. DJU de 23/10/2001. Disponível em: <http://web.trf3. 

jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=03031450919944036102>. Acesso em: 

04/09/2013. 
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 O Pretório Excelso é citado em 40 (quarenta) jurisprudências (aproximadamente 

42,10%), sendo que em apenas 2 (dois) acórdãos
284

 não há a menção de nenhum 

precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

 Esses números demonstram que, para os membros do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, a principal Corte de onde saem os precedentes que são utilizados para a 

fundamentação dos seus votos é o Superior Tribunal de Justiça, apesar da concessão, ou 

não, de um medicamento por via judicial revestir-se de questão constitucional, de 

competência final da nossa Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal.  

 Por fim, antes de adentrarmos a análise dos argumentos econômicos, cumpre 

ressaltar que, do total de jurisprudências analisadas, em apenas 16 (dezesseis) acórdãos 

foi possível retirar alguma fundamentação que se referisse ao direito à saúde como um 

direito de seguridade social, da lavra de quatro julgadores diferentes: juiz convocado 

David Diniz e desembargadores Cecília Marcondes, Fabio Prieto e Regina Costa.  

 A desembargadora Cecília Marcondes aborda, em 4 (quatro) decisões 

analisadas
285

, o artigo 194, parágrafo único, inciso I, que trata do princípio da 
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.089573-

4. Cit.; e TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 

2006.03.00.116584-7. Relator Desembargador Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 

30/05/2007. DJU de 11/07/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=01165842420064030000>. Acesso em: 04/09/2013. 
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2004.61.14.005669-0. Relatora 

Desembargadora Cecilia Marcondes. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/03/2010. E-DJF3 

Judicial 1 de 06/04/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00056696420044036114>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação 2009.61.03.003670-0. Relatora Desembargadora Cecilia 

Marcondes. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 22/09/2011. E-DJF3 Judicial 1 de 24/10//2011. 

Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00036703620 

094036103. Acesso em: 04/09/2013>; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo 

legal em apelação 2002.61.04.003367-1. Relatora Desembargadora Cecilia Marcondes. TERCEIRA 

TURMA. Data do julgamento: 08/03/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 16/03/2012. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00033676320024036104>. 

Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em 

apelação 2008.61.06.002293-0. Relatora Desembargadora Cecilia Marcondes. TERCEIRA TURMA. 

Data do julgamento: 16/08/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 24/08/2012. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00022935520084036106>. 

Acesso em: 04/09/2013.  
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universalidade da cobertura e do atendimento, como um dos argumentos favoráveis à 

concessão do medicamento pleiteado, não examinando, entretanto, a seletividade e a 

distributividade como restrição à universalidade.  

 É possível perceber que há uma uniformidade de entendimento nas decisões 

analisadas de que o princípio da universalidade no direito à saúde é entendido como 

uma obrigação imediata de concretização total do direito à saúde, e não como um 

caminhar que envolve escolhas possíveis e necessárias por parte do legislador e do 

administrador.  

 Em nenhum dos 95 (noventa e cinco) acórdãos se constatou a análise dos 

princípios da seletividade e da distributividade, apesar de ser possível retirar de alguns 

relatórios dos acórdãos a expressa arguição pelos entes federativos de ofensa a esses 

princípios, como nos agravos legais em apelação 2003.61.00.000017-8
286

, 

2004.61.14.004647-7 e 2009.61.00.007366-4, todos de relatoria do desembargador 

Carlos Muta, e nas apelações 2008.61.00.014747-3 e 2009.61.19.002598-4, ambos de 

relatoria da desembargadora Consuelo Yoshida
287

.   

                                                           
286

 No caso específico deste acordão, a arguição da seletividade consta da decisão monocrática do 

desembargador Carlos Muta, citada expressamente na jurisprudência. TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação 2003.61.00.000017-8. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 02/08/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 10/08/2012. 

Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=000001745200 

34036100>. Acesso em: 04/09/2013.  
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação 

2004.61.14.004647-7. Relator Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

12/08/2010. E-DJF3 Judicial 1 de 23/08/2010. Disponível em: <http://web.trf3. 

jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00046476820044036114>. Acesso em: 

04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação  
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13/12/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 19/12/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00073668920094036100>. Acesso em: 03/09/2013; 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2008.61.00.014747-3. Relatora 

Desembargadora Consuelo Yoshida. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 07/03/2013. E-DJF3 Judicial 

1 de 14/03/2013. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00147478520084036100>. Acesso em: 03/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3ª REGIÃO. Apelação 2009.61.19.002598-4. Relatora Desembargadora Consuelo Yoshida. SEXTA 

TURMA. Data do julgamento: 10/05/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 17/05/2012. Disponível em: <http:// 

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?%20processo=00147478520084036100
http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?%20processo=00147478520084036100
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 A desembargadora Regina Costa, em 5 (cinco) acórdãos
288

, cita o direito à saúde 

como um direito de seguridade social, se referindo ao artigo 195, “caput”, que trata da 

forma de financiamento da seguridade social, sem decorrer, desta afirmação, qualquer 

conclusão que leve a interpretar o regime do direito à saúde de forma diferente de outros 

direitos sociais.  

 O desembargador Fábio Prieto utiliza como fundamento, em 6 (seis) de seus 

acórdãos
289

, a forma de financiamento do direito à saúde, pelo seu regime de seguridade 

social, para justificar a concessão de medicamentos. Como esse fundamento é um 

argumento econômico, será analisado de forma mais detida no item 4.1.1.3. 

                                                                                                                                                                          
web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00025986320094036119>. Acesso em: 

03/09/2013. 
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2004.03.073829-6. 

Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 

2008.03.00.007667-0. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de 
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Judicial 1 de 16/02/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00397743720084030000>. Acesso em: 04/09/2013; e TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação 2007.61.06.004643-7. Relatora Desembargadora 

Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 31/05/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 06/06/2012. 

Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=0004643502 

0074036106>. Acesso em: 04/09/2013. Exceto no agravo de instrumento 2004.03.00.073829-6, a 

desembargadora se refere ao direito à saúde como um direito de seguridade social em decisão 

monocrática utilizada nos acórdãos como fundamentação.  
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 Por fim, há uma interessante decisão, do juiz federal convocado David Diniz, 

que, interpretando os artigos 194 e 195 da Constituição Federal, entendeu ter o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) legitimidade passiva para uma ação de fornecimento 

de medicamentos, sob o fundamento de a Constituição ter aproximado o direito à saúde 

da assistência e da previdência social, formando, todos, um único sistema dotado das 

mesmas fontes de financiamento, estando o SUS, naquele momento, em uma fase de 

implementação e estruturação
290

.   

 Segundo o citado desembargador: 

 

In casu, a urgência da providência estatal demandada pela criança tutelada 

pelo Ministério Público e a fase ainda incipiente da rede pública de serviços 

de saúde fez com que o Parquet demandasse diretamente o Poder Federal, 

através de sua Autarquia especializada em seguridade social (INSS). 

Ademais, não podemos olvidar que as fontes de financiamento da 

seguridade social são comuns tanto a saúde quanto à assistência e 

previdência sociais, representando um único caixa. 

Correto pois o acionamento do INSS no caso concreto. Esclarece-se ainda 

que não aproveita à autarquia a sua alegação de que algumas das ampolas em 

sede de liminar, foram fornecidas pelo Estado de São Paulo, o que, pela sua 

conclusão, importaria o reconhecimento da sua ilegitimidade no caso 

concreto. Com efeito, esse fato apenas reforça os mandamentos 

constitucional e legal de que os Poderes Públicos, em seus três níveis, devem 

formar um sistema unificado de serviços de saúde. Logo, o fato trazido à 

baila pelo INSS apenas demonstra que os medicamentos que necessitava a 

criança Jaqueline foram custeados pelo próprio SUS
291

. 

 

 Apesar de ser patente a ilegitimidade do INSS, que, em realidade, é Instituto 

Nacional do Seguro Social, e, portanto, abarca somente a previdência e não a assistência 

                                                           
290

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 95.03.052961-1. Cit..  
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 Ibidem. (destaque original).  
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e a saúde, nota-se que a saúde foi interpretada como um direito de seguridade social 

para “consertar” a legitimidade e fornecer o medicamento à autora, sem se atentar para 

os outros ditames do regime da seguridade social. 

 Nas decisões analisadas, quando a saúde é citada como um direito de seguridade 

social, ela não é interpretada de forma ampla, abarcando as suas regras e exceções, as 

garantias e as restrições, mas, sim, de forma a ser mais um fundamento apto a legitimar 

a atuação do Judiciário na concretização do direito à saúde, nessa pesquisa, quanto ao 

fornecimento de medicamentos. 

Isso posto, passemos à análise dos argumentos econômicos.  

 

4.1.1 – Argumentos econômicos analisados  

 

 Como referido no capítulo anterior, a concretização de um direito social impõe 

ao administrador público a tomada de decisão frente a uma série de possibilidades de 

caminhos a percorrer, tendo a condicionante econômica um papel preponderante na 

escolha do possível e do necessário em um determinado momento no tempo. 

 É claro que essa condicionante econômica não atua de forma irrestrita. As 

próprias normas legais, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, estabelecem 

parâmetros que o legislador e o administrador devem seguir quanto às escolhas do 

gestor público
292

.
 
Entretanto, a negativa da importância do impacto econômico nas 

                                                           
292

 É o que a Procuradora Regional da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen chama de 

“discricionariedade mínima”. Segundo a citada autora, “essa vinculação aos ditames constitucionais não 

leva ao “engessamento” da Administração que, diante das múltiplas demandas da coletividade, necessita 

ter espaço para implementar as políticas públicas, em consonância com as diversas realidades sociais 

existentes em uma mesma comunidade, mas que devem sempre atender à finalidade constitucional e 
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escolhas do gestor significa uma simplificação do processo de concretização dos 

direitos sociais que acaba por gerar uma má compreensão da relevância do processo de 

decisão do administrador público. 

 José Joaquim Gomes Canotilho chama essa má compreensão das condicionantes 

dos direitos sociais de “metodologia fuzzy”, ou seja, metodologia aberta, vaga, que 

acaba por não adentrar na problemática do direito a ser concretizado
293

. 

 Dessa maneira, analisaremos cinco argumentos jurídico-econômicos que 

impactam na concretização dos direitos sociais de forma a delimitar como é que esses 

argumentos são examinados, se o forem, nas decisões do TRF da 3ª Região. 

 O primeiro argumento é o da reserva do possível. Para a análise dessa teoria, 

procuramos, nos acórdãos do TRF3, a sua referência expressa, ou seja, a utilização da 

nomenclatura “reserva do possível”, de forma a extrair argumentos favoráveis ou 

contrários à utilização dessa doutrina no direito brasileiro.  

 O segundo e o terceiro argumentos são os da progressividade e da utilização do 

máximo de recursos disponíveis, ambos previstos tanto no Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (conhecido como PIDESC) quanto no 

Protocolo de San Salvador, constituindo parte do próprio regime jurídico dos direitos 

sociais. Assim como em relação à reserva do possível, procuramos as duas expressões 

nos acórdãos. 

 O quarto e o quinto argumentos são os do custo dos direitos e o do impacto 

orçamentário concreto. Como essas duas expressões podem abarcar situações idênticas, 

                                                                                                                                                                          
legal.” FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas: a responsabilidade do 

administrador e o Ministério Público. 1ª edição. São Paulo: Editora Max Limonad, 2000, p. 96.    
293

 CANOTILHO. Metodologia <<fuzzy>> e <<camaleões normativos>> na problemática actual dos 

direitos económicos, sociais e culturais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos 

fundamentais. Cit. p. 100-101.  
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preferimos restringir o impacto orçamentário a uma análise, concreta, no acordão, do 

impacto orçamentário da decisão, deixando para o custo dos direitos todas as situações 

em que os desembargadores se refiram a condicionantes econômicas e financeiras. 

 Antes de adentrarmos ao exame das jurisprudências, cumpre fazer dois 

esclarecimentos.  

 Estamos analisando os acórdãos dos desembargadores federais do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região. Logo, como o exame se refere ao voto do 

desembargador, não é possível extrair, com a certeza necessária a uma pesquisa 

acadêmica, quais argumentos foram arguidos pelos entes federativos, pois, dependendo 

do desembargador, é possível ter acesso a um relatório mais ou menos detalhado. Dessa 

forma, apenas quando for necessário extrair do relatório dos desembargadores a 

arguição expressa de um dos argumentos econômico citados, nós o faremos. 

 O segundo esclarecimento é em relação ao conteúdo dos votos dos 

desembargadores. Como alguns acórdãos são de agravos legais (ou regimentais) em 

agravos de instrumento ou em apelações, os desembargadores costumam utilizar seus 

votos monocráticos nos agravos de instrumento ou nas apelações a que negaram 

seguimento como parte da sua fundamentação. Assim, analisamos tanto o trecho das 

decisões monocráticas citadas no acordão quanto o restante da fundamentação proferida 

no julgamento colegiado, separando, nas tabelas, a argumentação e a jurisprudência 

citada em dois itens: a) na decisão monocrática; e b) no julgamento colegiado. 

Adotamos, neste caso, um critério restritivo. Quando não houver, em alguma 

tabela, qualquer menção aos itens a) e b), significa que o trecho que analisa o argumento 

econômico foi proferido unicamente no julgamento colegiado, já que este é o foco 

principal de análise. 



157 
 

 

4.1.1.1 – Reserva do possível 

 

 A chamada “teoria da reserva do possível”, advinda do direito germânico, 

advoga que o administrador público, diante dos escassos recursos econômicos, está 

limitado a fornecer à população aquilo que é possível em um determinado momento, 

não sendo admissível a concessão de algo que não seja razoável de se exigir da 

sociedade diante dessa situação de escassez. 

 Segundo Ana Paula de Barcellos,                                     

 

[...] a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 

ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode 

ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu 

fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a 

finalidade do Estado ao obter recursos, para em seguida gastá-los sob a forma 

de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é 

exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição
294

. 

 

 Percebe-se que a reserva do possível tem uma íntima ligação também com um 

dos próximos argumentos a ser examinado: a aplicação do máximo de recursos 

disponíveis. Ao mesmo tempo em que os recursos são escassos, deve o administrador 

dotar o máximo de recursos disponíveis para a concretização dos direitos sociais, sob 

pena de descumprimento de promessas constitucionais e infraconstitucionais. 

 Assim sendo, dos 95 (noventa e cinco) acórdãos analisados, apenas 3 (três) 

citam a teoria da reserva do possível (aproximadamente 3,15%). São eles: as apelações 
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2008.61.00.014747-3 e 2009.61.19.002598-4, de relatoria da desembargadora Consuelo 

Yoshida, e o agravo legal em apelação 2009.61.00.007366-4, de relatoria do 

desembargador Carlos Muta.  

 A desembargadora Consuelo Yoshida, nas duas apelações julgadas295, rebate a 

arguição da reserva do possível com grifos em um acordão do Superior Tribunal de 

Justiça, da lavra da ministra Eliana Calmon, que retrata o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o tema. Segundo o REsp 784.241, citado pela 

desembargadora296: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC –INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 

ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR 

O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 

1. Inexiste omissão capaz de ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o 

Tribunal de origem examina, ainda que implicitamente, a questão dita 

omissa. 

2. É vedada a esta Corte, em sede de recurso especial, analisar suposta 

violação a dispositivos constitucionais. 

3. Inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados no recurso 

especial, sendo inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do 

permissivo constitucional. 

4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no 

art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 

5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em 

algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, 

aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são 

bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. 

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2008.61.00.014747-3. Cit.; 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 2009.61.19.002598-4. Cit.  
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(STJ, REsp 784.241/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 23/04/2008) (Grifo nosso)
297

  

 

 A ementa indicada pela desembargadora Consuelo Yoshida não adentra na 

questão concreta de ausência, ou não, de recursos, mas, sim, com base em 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anota a impossibilidade de se arguir a 

reserva do possível quando da judicialização do direito à saúde, pela importância dos 

bens jurídicos tutelados298.  

 Por sua vez, a outra decisão que cita, expressamente, a teoria da reserva do 

possível é o agravo legal em apelação 2009.61.00.007366-4, de relatoria do 

desembargador Carlos Muta299. Segundo o referido desembargador,  

 

As alegações da UNIÃO de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, 

violação do princípio da reserva do possível e da prevalência da coletividade 

em prol do indivíduo, elevado custo, competência exclusiva para dispor sobre 

política de saúde, falta de inclusão de medicamento nos protocolos e 

diretrizes terapêuticas do programa de fornecimento, entre outras, não podem 

ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do 

direito do autor à tutela judicial específica que se requereu, com o 

fornecimento de medicamento essencial à garantia não só da respectiva 

saúde, mas também da vida
300

.
 
 

  

                                                           
297

A jurisprudência citada é esta: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 784.241. 

Relatora Ministra Eliana Calmon. SEGUNDA TURMA. Data do julgamento: 08/04/2008. DJe 

23/04/2008. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/servlet/BuscaAcordaos?action=mostrar& 

num_registro=200501603248&dt_publicacao=23/04/2008>. Acesso em: 03/09/2013. Essa jurisprudência 

é citada nos dois acórdãos.  
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Ibidem.  
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 Verifica-se, na passagem acima, que o desembargador Carlos Muta também não 

analisou se houve, no caso concreto, restrição orçamentária, inserindo o argumento da 

reserva do possível a outros, das mais variadas ordens, e rebatendo a todos com o 

argumento de estar comprovado o direito do autor ao fornecimento de medicamentos 

necessários para a garantia da saúde e da vida.  

 Dessas jurisprudências é possível retirar duas conclusões. A primeira conclusão 

é a de que o argumento da reserva do possível, objeto de inúmeros trabalhos e debates 

acadêmicos, apesar de ser o mais próximo ao direito dentre todos os que serão 

analisados é, raramente, citado nos votos dos desembargadores federais do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região301.  

 A segunda conclusão é a de que quando o limite fático da reserva do possível foi 

analisado, antes de se buscar constatar se houve, realmente, uma restrição orçamentária, 

afastou-se a aplicação da teoria pela importância do direto à vida e à saúde dos 

cidadãos, deixando, em último plano, os recursos para o fornecimento dos 

medicamentos pleiteados. 

 

4.1.1.2 – Progressividade e aplicação do máximo de recursos disponíveis 

 

 Analisaremos a progressividade e a aplicação máxima de recursos disponíveis de 

forma conjunta por decorrerem da mesma base legal, o Pacto Internacional sobre 

                                                           
301

Importante relembrar que a análise foi realizada com base nos acórdãos, de modo a não ser possível 

identificar, de maneira científica, quantas vezes a teoria da reserva do possível foi arguida pelos entes 

federativos. 



161 
 

 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo de San Salvador, já examinados 

no item. 3.3.1. 

 A progressividade nada mais é do que o dever do Estado de, no decorrer do 

tempo, aumentar a proteção a um direito social. Parte-se da ideia de que os direitos 

sociais, custosos e dotados de escassez, não podem ser totalmente concretizados de 

forma imediata, necessitando de políticas públicas que façam com que, 

progressivamente, se alcance o máximo de implementação302. 

 Da progressividade, impõe-se ao legislador e ao administrador um dever de 

atuação, maximizando a concretização dos direitos sociais de acordo com o possível em 

um determinado momento histórico. Para isso, exige-se do legislador e ao administrador 

que se aplique o máximo de recursos disponíveis. 

 A obrigação de aplicação do máximo de recursos disponíveis é uma garantia do 

cidadão face à discricionariedade administrativa, servindo como um contraponto à 

própria teoria da reserva do possível, como citamos no item anterior. Ao mesmo tempo 

em que o administrador não tem como concretizar, imediatamente, os direitos sociais 

por falta de recursos, ele deve aplicar o máximo de recursos disponíveis no caminhar 

em busca da plena implementação. 

 Das 95 (noventa e cinco) jurisprudências analisadas, nenhuma abordou a 

progressividade do direito à saúde ou a necessidade de aplicação do máximo de recursos 

disponíveis. 

 Não é possível afirmar que não era esperado um baixo número de acórdãos que 

se referissem à progressividade e à aplicação do máximo de recursos disponíveis, já que 

                                                           
302

 Segundo Victor Abramovich e Christian Courtis, da progressividade retiramos não só a ampliação da 

proteção de um direito social, mas também a noção de progresso, ou seja, a melhora na proteção social. 

ABRAMOVICH; COURTIS. op. cit. p. 93. 



162 
 

 

há uma dificuldade dos Tribunais brasileiros de adentrar em questões disciplinadas em 

tratados internacionais. Flávia Piovesan, por exemplo, em pesquisa realizada na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirma que foram encontrados apenas 79 

acórdãos que citavam dispositivos da Convenção Americana, geralmente sobre temas 

relacionados a garantias penais e processuais penais
303

. 

 Em sentido semelhante, analisando o caráter secundário que se dava, dentro do 

direito, ao direito internacional, afirma Christian Courtis que: 

 

A incorporação do direito internacional dos direitos humanos aos 

ordenamentos internos – em muitos casos, com hierarquia similar a da 

Constituição, ou ao menos superior à lei comum – modificou 

substancialmente esse panorama. Isto também implica em um aprendizado 

por parte dos operadores do direito – juízes, fiscais [membros do Ministério 

Público], advogados – que não foram formados nesta escola e que não se 

acostumaram a lidar com a invocação de normas internacionais
304

. 

 

De todo modo, surpreende o fato de não ter sido encontrada nenhuma 

jurisprudência sobre os dois princípios, angulares ao próprio regime jurídico dos 

direitos sociais, já que, segundo o artigo 109 da Constituição Federal, compete à justiça 

federal o julgamento de várias lides envolvendo tratados internacionais. 

                                                           
303

 PIOVESAN, Flávia. Força integradora e catalisadora do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos: desafios para a pavimentação de um constitucionalismo regional. In: BAEZ, Narciso 

Leandro Xavier; CASSEL, Douglass. A realização e a proteção internacional dos direitos humanos 

fundamentais – desafios do século XXI. 1ª edição. Joaçaba: UNOESC, 2011, p. 478. 
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 COURTIS, Christian. Los derechos sociales en perspectiva: la cara jurídica de la política social. In: 

CARBONELL, Miguel (Ed.). Teoria del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. 1ª edição. Madrid: 

Trotta, 2007, p. 191. (tradução nossa). O trecho está assim estabelecido: “La incorporación del derecho 

internacional de los derechos humanos a los ordenamentos internos – em muchos casos, con jerarquia 
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esse panorama. Esto también implica um aprendizaje por parte de los operadores del derecho – jueces, 

fiscales, abogados – que no fueron formados en esta escuela, y que no acostumbraban a lidiar con la 

invocación de normas internacionales.” 
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 Segundo a Constituição Federal: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

[...] 

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional; 

[...] 

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando 

iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 

estrangeiro, ou reciprocamente; 

V-A- as causas relativas a direitos humanos a que se refere o §5º deste artigo; 

[...] 

§5º - Nas hipóteses de gravo violação de direitos humanos, o Procurador-

Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de 

obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 

deslocamento da competência para a Justiça Federal
305

. 

   

 Observa-se, portanto, que mesmo na Justiça Federal (ou pelo menos no Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região), cuja competência abarca a resolução de lides 

envolvendo tratados internacionais, o direito à saúde não é analisado como um direito 

social que tem, como parte de seu regime jurídico, a necessidade de ser implementado 

de forma progressiva e com a aplicação máxima de recursos disponíveis. 
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 Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao.htm>.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constituicao.htm
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4.1.1.3 – Custo dos direitos  

 

A noção de que os direitos sociais são direitos custosos é ínsita à própria 

caracterização histórica destes direitos como direitos positivos, que necessitam de um 

facere estatal. 

Ainda que hoje a ideia da divisão dos direitos civis e sociais em direitos 

negativos e positivos já se encontre obsoleta, como já salientamos, é característica 

marcante da maioria dos direitos sociais, ainda que não exclusiva, o fato de ser 

necessário o dispêndio de um grande volume de recursos para a sua concretização, o 

que demanda do gestor público a seleção do âmbito de proteção destes direitos, 

respeitadas as prioridades constitucionais e infraconstitucionais que vinculam as suas 

seleções.  

Para tal análise, como já referido no item 4.1.1, todos os argumentos de cunho 

econômico que não a reserva do possível, a progressividade, a aplicação do máximo de 

recursos disponíveis ou um impacto concreto (demonstrado) da concessão de 

medicamentos, serão catalogados como “custo dos direitos” e, portanto, examinados 

neste item. 

Dos 95 (noventa e cinco) acórdãos, 59 (cinquenta e nove) abordam, de alguma 

forma, argumentos econômicos aqui delineados como “custo dos direitos” 

(aproximadamente 62,10%), das lavra de 9 (nove) desembargadores diferentes (45% do 

total de desembargadores selecionados).  

Os argumentos dos desembargadores federais podem ser aqui divididos em 

dois grandes grupos: a) votos que examinam a questão a partir da ponderação de 
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direitos; b) votos que analisam o custo da concessão a partir do financiamento do direito 

à saúde.  

O primeiro grupo é aquele que se aproxima à fundamentação exposta pelo 

Ministro Celso de Mello na citada medida cautelar na petição 1.246/SC, em que o 

Ministro afirma que 

 

[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma 

vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida
306

.
 
 

 

O desembargador federal Nery Junior fundamenta seu voto nesse argumento 

econômico da ponderação de direitos em 14 acórdãos analisados (100% dos votos 

analisados do desembargador) 307.  
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida cautelar na PET 1246/SC. cit.  
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Documento?processo=00263462720044030000>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.021794-0. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/07/2007. DJU de 05/09/2007. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00217948220054030000>. 

Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 

2005.03.00.072489-7. Relator Desembargador Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

25/07/2007. DJU de 12/09/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00724894020054030000>. Acesso em: 04/09/2013; TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2007.03.00.092494-9. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 07/02/2008. DJF3 de 09/09/2008. Disponível 



166 
 

 

A principal justificativa do desembargador para rebater o argumento econômico 

é a de que, “[...] sob a óptica dos princípios constitucionais – da dignidade humana, do 

direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a lesão grave e de 

difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do paciente308.” 

O juiz convocado David Diniz, em acordão já parcialmente analisado 

anteriormente, afirma que  

 

Nas soluções dos casos difíceis não se deve utilizar – no que concordamos 

plenamente com Dworkin – de argumentos de natureza política, mas de 

argumentos de princípio. De fato, argumentos políticos justificam uma 

decisão também política e que deve favorecer ou proteger metas coletivas da 

comunidade. Dessa forma, devem ser utilizados pelos governantes (Poder 
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9. Cit. p. Essa mesma argumentação é vista, com pequenas mudanças, em outras decisões da lavra do 

mesmo desembargador.  
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Executivo) para justificar seus atos. Apenas para exemplificar com a situação 

da lide em exame, seria utilizar argumento político em decisão judicial para 

tentar justificar a mudança na política de saúde que vem sendo adotada pelo 

governo. A alocação de recursos públicos em relação aos objetivos e fins do 

Estado constitui atividade típica do governo e, não obstante, dotada de 

discricionariedade traduz-se por discurso eminentemente fundado em 

argumentos de natureza política, os quais – como ressaltamos – são 

impertinentes em sede de demandas individuais em que se postulam direitos 

a prestações específicas do Estado (direito ao fornecimento de remédio às 

crianças enfermas).  

[...] 

Imaginemos outro quadro: os habitantes da cidade de Ribeirão Preto 

promovessem em face do Estado ação coletiva visando a concretização do 

direito à saúde, mais especificamente, visando obter dos Poderes Públicos 

assistência médica em padrão hoje apenas fornecida por planos de saúde 

particulares e fornecimento de medicamentos à população. Evidentemente 

provimento judicial concessivo dessa postulação ocasionaria ingerência do 

Judiciário na formação das políticas públicas do governo. E, seguramente, 

teria que adotar argumentos políticos e não apenas argumentos de princípios, 

o que consideramos não é função do juiz. 

De fato, só se lograria dar efetividade a essa hipotética decisão judicial caso 

se deslocassem recursos financeiros destinados a outros objetivos sociais 

(todos eles também amparados por princípios constitucionais, por exemplo, 

educação, transporte, segurança, etc.) para a readequação do sistema de 

saúde. Sem dúvida que os princípios democrático e de separação de poderes 

sairiam extremamente ofendidos em face de decisão desse porte. 

Não é o que se dá com a concessão de medicamentos que salvem a vida de 

Jaqueline Langone. O extremo benefício que lhe causará contrapõe-se a 

praticamente nenhuma ofensa aos princípios democráticos e de separação de 

poderes. O Estado não precisará realocar recursos de outras áreas sociais para 

atender o pedido da criança, nem ocorrerá lesão a qualquer outro direito 

fundamental ou interesse social com dignidade constitucional. 

Um palavra final acerca da aplicação do princípio da solidariedade no caso de 

Jaqueline Langone. O Direito – não se sabe se por equivocada derivação de 

uma distorção do positivismo – possui em sua pragmática, enquanto 

fornecedor de critérios para decidibilidade de questões controvertidas, grande 

dificuldade para lidar com aspectos relacionados à bondade e conteúdos de 

alto teor moral que não sejam referências diretas de regras. Daí o papel 
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justificador extremamente importante – e realçado ao longo de toda a nossa 

decisão – desempenhado pelos princípios, mormente aquele de status 

constitucional. Nesse viés, destacando o aspecto da bondade e da 

solidariedade, não há como negar que o encargo que toda a sociedade sofrerá 

em compartilhar com Jaqueline Langone dos sofrimentos por que passou – e 

que talvez passe – é substancialmente pequeno em relação ao grande 

benefício que a criança receberá. Se contarmos a história de Jaqueline para 

qualquer pessoa do povo, seja a um renomado intelectual, seja a um homem 

simples do campo, parece-nos que o aspecto da bondade na eleição da 

solução deverá pesar sobremaneira. Compartilhar e ser solidário em tragédias 

e desgraças, como a enfermidade de que é a criança vítima, são valores que 

não podem ser ignorados pelo Direito a pretexto de que fazem parte da 

Moral. Pelo contrário, a relação entre esses dois sistemas sociais são de 

interferência e interpenetração recíprocas, sendo absolutamente desumano 

dar interpretações meramente técnicas às normas, que nada obstante a 

coerência interna são desvinculadas da humanidade. Assim, sufragamos o 

princípio da solidariedade, a par dos demais princípios da Ordem Social e da 

dignidade humana já explicitados propondo como solução o dividir a 

sociedade com a jovem criança seu legado, com justa e legítima expectativa 

de que essa decisão vai na direção do que as pessoas entendem ser a 

Justiça
309

.  

 

O argumento utilizado pelo juiz federal convocado se aproxima ao do impacto 

orçamentário, já que afirma o hoje desembargador que a decisão não acarretará impacto 

às alocações existentes, imaginamos que por se tratar de uma ação individual310.  

De modo contínuo, afirma o David Diniz que a situação seria diversa caso se 

tratasse de uma ação coletiva, que, por necessitar de um arranjo orçamentário, seria uma 

decisão de natureza política e de competência do administrador311.  

                                                           
309

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Apelação 95.03.052961-1. Cit. (grifo nosso) 
310

Ibidem. 
311

Ibidem. 
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O desembargador Carlos Muta, que terá seus argumentos analisados em 

sequência, no agravo legal em apelação 2004.61.14.004647-7 afirma, ao ser arguido por 

ente federativo sobre a STA 91, que 

 

No tocante a STA 91, também indicada pelo Município de São Bernardo do 

Campo, cumpre observar que foi proferida em Ação Civil Pública, sendo 

certo que a Suprema Corte, nos julgados acima transcritos, fez consignar, nos 

votos manifestados, que “a análise de decisões dessa natureza deve ser feita 

caso a caso, considerando-se todos os elementos normativos e fáticos da 

questão jurídica debatida”
 312

.  

 

Dessa forma, parece haver concordância quanto à ação individual como meio 

ideal de judicialização de prestações estatais, devendo a necessidade dos cidadãos serem 

analisadas em cada caso concreto.  

O desembargador Carlos Muta, por sua vez, analisa argumentos econômicos 

relacionados ao custo da concessão em 24 de seus 25 acórdãos selecionados (96%)313, 

também sob a ótica da ponderação.   
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Como exemplo de argumentação, citamos a apelação 2002.61.04.011417-8, em 

que o desembargador Carlos Muta assim se manifesta: 

 

A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem 

econômica que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. 

Neste sentido, cabe salientar que o que se tem como preponderante, acima do 

interesse econômico, orçamentário e administrativo do ente público onerado, 

foi, por opção inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e 

social à saúde, especialmente em relação aos economicamente 

hipossuficientes que para controle e tratamento de doença grave necessitam, 

como condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos especiais, 

de custo além de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, 

pelo Poder Público. 

Os princípios invocados pelo Poder Público, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo como 

emanações do princípio da separação dos Poderes, não podem prevalecer 

sobre valores como a vida, dignidade da pessoa humana, proteção e 

solidariedade social, bases e fundamentos de nossa civilização
314

.  

 

Interessante notar que o desembargador Carlos Muta remete a uma intenção do 

constituinte em garantir o direito individual à saúde quando em confronto com 

argumentos de cunho econômico, fazendo referência, no decorrer de seu voto, ao artigo 

198, II da Constituição Federal, que trata do atendimento integral, e ao artigo 7º, II da 

Lei 8.080/90, que trata da integralidade de assistência, sem se referir, entretanto, à 
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concretização dos direitos sociais mediante políticas públicas (vertente coletiva) e a 

restrição constitucional à universalidade do atendimento e da cobertura315.  

Ademais, já adiantando matéria a ser tratada no próximo item 4.1.2, o 

desembargador Carlos Muta, no agravo legal em agravo de instrumento 

2012.03.00.009188-1, ao abordar a alegação de ente federativo de violação à lei 

8.080/90, modificada pela Lei 12.401/11, afirma que a restrição de fornecimento de 

medicamentos previstos apenas nas listas e protocolos somente é dirigida à 

Administração, não excluindo o direito de se pleitear, individualmente, medicamentos 

que não estejam previstos na política pública estatal316. 

A desembargadora Cecília Marcondes aborda aspectos relacionados ao custo do 

direito em 5 (cinco) de seus 5 (cinco) acórdãos analisados317.  

Usando como exemplo de sua fundamentação a apelação 2004.61.14.005669-0, 

afirma a citada desembargadora que 

 

Assim, diante dos comandos emanados da Constituição da República 

Federativa do Brasil e da Lei (Lei nº 8.080/90), regramentos destinados a 

proteger um bem maior – o direito à vida -, não cabe a alegação, de cunho 

meramente financeiro, de que o fornecimento do remédio à autora, em 

detrimento dos demais cidadãos, privilegiaria o interesse de um em 

detrimento do interesse de muitos. A argumentação, embora substanciosa, 

levaria ao incrédulo entendimento de que somente os brasileiros vitimados 

por endemias receberiam tratamento estatal, ficando os pátrios cometidos por 
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outros males, diversos daqueles, abandonados à própria sorte. Certamente 

esta não é e nem foi a intenção do legislador.  

[...] 

Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles 

relacionados ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à 

assistência social e à solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais 

restrições financeiras, razão pela qual procede o suplico da autora no que 

tange ao direito de receber o fornecimento da medicação de que necessita
318

.  

 

Nesse voto a desembargadora traz o curioso argumento de que a seleção de 

medicamentos a serem fornecidos (a desembargadora não aborda isto expressamente, 

mas nos parece que é o que ela deseja sustentar) acaba por privilegiar doenças 

endêmicas em detrimento a outras, o que prejudicaria a garantia do direto à saúde dos 

demais cidadãos.  

Segundo o dicionário Aurélio, endemia significa “[...] doença que existe 

constantemente e em determinado lugar e que ataca número maior ou menor de 

indivíduos319.” 

Realmente há uma seleção de medicamentos a serem fornecidos. Mas não há, 

concretamente, a prioridade, nesta seleção, para o tratamento de doenças endêmicas. 

Infelizmente. 

Uma das ideias centrais da descentralização das ações e serviços de saúde é 

justamente o de conseguir atentar para os principais males que determinadas cidades ou 

regiões enfrentam. A própria Constituição, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece como 
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um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a redução das 

desigualdades regionais e sociais.  

O que se vê hoje, pelo contrário, é um esquecimento por parte do gestor público 

da garantia da saúde de certa parte da população, na maioria das vezes carente, que 

sofre com doenças endêmicas, como a Doença de Chagas, por exemplo, que não tem 

um protocolo clínico que estabeleça tratamento uniforme de todos os pacientes nas 

diferentes localidades infectadas.  

É uma obrigação constitucional do gestor de priorizar o tratamento de 

determinadas doenças endêmicas, o que não significa que ele não deve também garantir 

o direito à saúde da população que sofre de outros males. O caminhar em busca da total 

proteção, mais uma vez nos referimos, impõe seleções nem sempre discricionárias. E as 

doenças endêmicas, de determinadas regiões do país, devem ser priorizadas, o que não 

importa na desconstituição da seleção. 

O juiz federal convocado Valdeci dos Santos, ao seu turno, em todos os quatro 

votos analisados320, também examina o aspecto do custo dos direitos pela vertente da 

ponderação de direitos, ao afirmar, em um de seus julgados, que 
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Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para dispensar qualquer 

fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. Assim, 

esse direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, deve se 

sobrepor quando confrontado com qualquer outro. Qualquer empenho 

destinado a salvar uma vida é digno de louvor, não sendo plausível qualquer 

tentativa de escusa por parte do Estado, seja sob o frágil argumento de alto 

custo de dispêndio monetário ou a falta de previsão orçamentária para tanto 

ou, ainda, sob o argumento de ser mero financiador e gestor do SUS e não 

executor de suas atividades, não podendo propiciar a concessão de tratamento 

e medicamento aos necessitados. 

[...] 

Outrossim, não merece prosperar, in casu, a alegação de intervenção indevida 

do Poder Judiciário ao determinar o fornecimento do medicamento à 

impetrante, sendo certo que restou comprovado nos autos a sua mais absoluta 

necessidade, bem como a impossibilidade da família em oferecer o 

tratamento adequado, com a dignidade merecida, não podendo prevalecer 

eventual negativa de tratamento em detrimento do direito à vida. 

[...] 

Em suma, se é dever do Estado garantir, com absoluta prioridade, o direito à 

vida e à saúde daqueles que necessitam de sua atuação, em face da própria 

hipossuficiência, não dispondo a família da de meios para fazê-lo, compete à 

sociedade e ao Estado a viabilização dos recursos para garantir a referida 

proteção, impondo-se, pois, a confirmação da sentença quanto ao mérito da 

impetração
321

.  

 

O principal argumento esposado pelo juiz convocado Valdeci dos Santos para 

afastar qualquer fundamentação econômica (e não só econômica, já que o citado juiz 

federal convocado afirma que é um argumento apto a dispensar qualquer fundamento 

contrário) é a primazia do direito à vida frente aos demais direitos, que acabam, ainda 

segundo o desembargador, a serem derivados desse322.  
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Argumento parecido é o do desembargador federal Johonsom di Salvo, que, em 

seu único acordão analisado323, em decisão monocrática citada em decisão colegiada, 

afirma que, 

 

[...] o que e teve como preponderante, acima do interesse econômico, 

orçamentário e administrativo, do ente público onerado – União, foi o direito 

à vida e à saúde, invocado em favor do autor que, para controle e tratamento 

de doença grave, necessitou de transplante, tratamento e medicamentos 

especiais, de custo alto, e não fornecido, voluntária e gratuitamente pelo 

Poder Público
324

.  

 

Por fim, quanto ao argumento da ponderação de direitos, temos 3 (três) votos da 

desembargadora Marli Ferreira (de um total de 11 [onze] analisados – aproximadamente 

27,7%)325 e o único voto selecionado da desembargadora Anna Maria Pimentel326, que 

se aproximam entre si pelo fato de os quatro votos serem proferidos em suspensões de 

segurança ou tutela antecipada.  
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Nesses casos, o custo da concessão da segurança ou da tutela antecipada é um 

dos argumentos principais para o provimento da ação, razão pela qual as 

desembargadoras federais devem analisar os argumentos do custo dos direitos e do 

impacto orçamentário concreto.  

A desembargadora Marli Ferreira assim argumenta em um de seus acórdãos: 

 

Com efeito, insuficiente para caracterizar ofensa à economia pública, a 

simples afirmação de que o montante pago à beneficiária da decisão, cuja 

execução a requerente pretende ver suspensa, comprometerá outros 

programas de saúde implementados pela Municipalidade. 

[...] 

Não há falar-se ainda em ausência de previsão orçamentária, na medida em 

que, por se tratar de mero quadro organizatório, não se sobrepõe ao direito à 

saúde; e tampouco em violação ao princípio da separação dos poderes, 

considerando a obrigação da autoridade judiciária em reparar lesão a direito. 

De se ressaltar que o pedido mediato da interessada da ação ordinária é a 

manutenção da vida, o qual não se sujeita à discussão a respeito da existência 

de verba ou não para tanto
327

.  

 

Por sua vez, a desembargadora federal Anna Maria Pimentel assevera, em trecho 

de seu voto monocrático citado no agravo interno: 

 

Em que pese o orçamento público estar previsto na CR/88, não se pode 

perder de vista que o Texto Excelso erigiu, como direitos e garantias 

fundamentais, a vida e a saúde, de valor incomparável aos demais direitos, 
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tanto que a aquisição de medicamentos independe de licitação, nos termos do 

art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93
328

. 

 

Fazemos aqui uma remissão ao item 3.3.4, em que abordamos como o direito à 

vida é utilizado de forma preponderante na argumentação em ações que visam o 

fornecimento de prestações individuais de saúde, em técnica próxima a de países em 

que os direitos sociais não são passíveis de judicialização. 

Como se vê, a grande maioria dos acórdãos que analisam o argumento que 

chamamos de custo dos direitos trata de ponderar principalmente o direito à vida (além 

de outros como o direito à saúde e os princípios da solidariedade e dignidade da pessoa 

humana) com eventual custo financeiro a impactar o erário público, tendo dado os 

desembargadores, em todos os casos analisados, primazia ao direito à vida.  

Quanto ao segundo argumento, que associa o custo dos direitos ao 

financiamento do direito à saúde, temos 6 (seis) acórdãos do desembargador Fábio 

Prieto (de um total de sete analisados, aproximadamente 85,71%)329. O referido relator 

salienta, em acórdão selecionado, que “[...] o fornecimento do medicamento não é 

gratuito, porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é 

distribuído por ‘toda a sociedade, de forma direta e indireta’330.” 

                                                           
328

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo interno em suspensão de segurança 

2003.03.00.031054-1. Cit. A desembargadora Anna Maria Pimentel aduz outros argumentos, assim como 

a desembargadora Marli Ferreira, que serão depois analisados no item relativo ao impacto orçamentário 

concreto.  
329

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo regimental em agravo de 

instrumento 2002.03.00.036811-3. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo 

de instrumento 2005.03.00.085979-1. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. 

Agravo de instrumento 2006.03.00.116584-7. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª 

REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.089573-4. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2007.03.00.097793-0. Cit.; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2008.03.00.007708-0. Cit. 
330

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2005.03.00.085979-1. 

Cit.. (grifos do desembargador). 



179 
 

 

Este argumento se aproxima do argumento utilizado pelo Ministro Marco 

Aurélio Mello no Recurso Extraordinário 411.518/SP (entre outros), que tratava do 

direito à educação (vaga em creche), ressaltando o então relator que: 

 

Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia 

dever do Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade. O Estado – União, Estados 

propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios – deve 

aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames constitucionais, não 

cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de 

caixa. Eis a enorme carga tributária suportada no Brasil a contrariar essa 

eterna lengalenga
331

.  

 

Daniel Wei Liand Wang, ao examinar o citado argumento do Ministro Marco 

Aurélio Mello, pontua que  

  

tal argumento empobrece o debate, pois o fato de a carga tributária ser alta 

não significa que ela seja suficiente para concretizar de forma total todos os 

direitos. Parte-se de um pressuposto, não comprovado, de que não é preciso 

fazer escolhas porque o dinheiro atende a todas as obrigações imposta pelo 

ordenamento jurídico
332

. 

 

O fato de toda a sociedade ajudar no financiamento do direito à saúde não 

significa que é possível conceder tudo a todos. Aliás, não há certeza se é esse realmente 
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o posicionamento do desembargador, ao utilizar essa passagem do artigo 195, “caput”, 

da Constituição Federal, já que no agravo interno em suspensão de segurança 

2003.03.00.031054-1, de relatoria da desembargadora Anna Maria Pimentel, já 

examinado, é do desembargador Fábio Prieto o único voto favorável à suspensão da 

segurança333, não constando a fundamentação da divergência no acordão disponibilizado 

no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  

De todo modo, é possível concluir que independentemente de o fundamento ser 

a ponderação de valores em jogo, ou a forma de financiamento do direito à saúde, há 

uma total concordância dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região quanto à rejeição do argumento que chamamos de “custo dos direitos”.  

 

4.1.1.4 – Impacto orçamentário concreto 

 

Por fim, o quinto argumento a ser analisado é o impacto orçamentário concreto 

da prestação fornecida pelo Poder Judiciário, relacionado ao direito financeiro e 

orçamentário.  

Dentro do ciclo de formação das políticas públicas, um dos processos 

necessários para a formulação de uma política estatal, e, aqui mais especificamente, da 

política pública de medicamentos, é o processo orçamentário, ou seja, o meio de 

destinação dos recursos a serem investidos nas áreas delimitadas. 

Das 95 (noventa e cinco) jurisprudências analisadas, apenas 4 (quatro) 

abordaram o impacto econômico concreto da decisão de fornecimento de medicamentos 
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(aproximadamente 4,21%), todas em sede de suspensão de segurança ou de tutela 

antecipada334.        

É possível agrupar as quatro suspensões de tutela ou segurança para uma análise 

conjunta, já que em todos estes acórdãos o argumento do impacto orçamentário é 

afastado pelo fato de os próprios entes federativos que arguiram tal questão não 

demonstrarem, no caso concreto, o montante do impacto.  

Nesse sentido, a desembargadora Marli Ferreira, em um de seus acórdãos (e esta 

fundamentação é replicada nos demais) assim se manifesta: 

 

A municipalidade não trouxe qualquer dado que comprovasse a alegada lesão 

à economia pública. Com efeito, o requerente sequer faz menção ao montante 

que será gasto com o medicamento que, por determinação judicial, será 

ministrado à paciente. 

Esclareça-se que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, em casos 

tais, é no sentido de que a lesão a ensejar a suspensão deve ser 

inequivocamente demonstrada, inocorrente no presente caso. 

Demais disso, na hipótese dos autos, a decisão beneficia tão-somente uma 

paciente, e além disso, a reponsabilidade sobre o pagamento do medicamento 

em referência recaiu sobre o Sistema Único de Saúde
335

.
 
 

 

Em sentido semelhante, afirma a desembargadora Anna Maria Pimentel: 
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A agravante aduziu, ainda, que a execução da medida cuja neutralização se 

anseia, maltrataria o princípio da razoabilidade e a economia pública, uma 

vez que o TENOFOVIR somente seria indicado aos casos mais avançados, 

podendo se alçarem efeitos análogos, pela ministração de medicamentos não 

tão novos e menos dispendiosos. 

Em verdade, é circunstância assente o relevo das questões ligadas à economia 

pública, verdadeira pedra angular do exercício das funções administrativas. 

Seu normal andamento, portanto, além de desejável, é imperioso, visto como 

propicia a escorreita realização das necessidades públicas, conforme 

dispuserem as respectivas leis orçamentárias.  

Entretanto, nesse assunto, é de se ressaltar que a decisão neutralizadora 

somente atenderá ao interesse público (que, obviamente, não se confunde 

com o interesse administrativo), revestindo-se, outrossim, de legitimidade, 

quando a lesão revestir-se de gravidade tal a prejudicar o normal 

processamento das finanças públicas (arrecadação, administração e aplicação 

das receitas públicas), notadamente a ponto de colocar em risco de prejuízo 

ou ineficiência, as atividades primordiais da Administração Pública. Caso 

contrário, poderá estar-se diante do perigo de lesão, mas não necessariamente 

do perigo de grave lesão, o que é diverso. 

In casu, não se espreita tal cenário. A agravante não apresenta qualquer 

número concreto apto, efetivamente, a indicar o montante da lesão à 

economia pública, decorrente da aquisição do TENOFOVIR. Pelo mesmo 

motivo, isto é, insuficiência de provas, não é de se aceitar a alegação de que o 

uso do referido fármaco centrar-se-ia aos casos mais gravosos, não estando 

esclarecido, à saciedade (sic), se outros medicamentos, ainda mais antigos, 

conseguiriam atingir o mesmo efeito em todos os estágios da doença, 

inclusive nos iniciais
336

.  

 

Como bem ressaltado pelas desembargadoras relatoras, para a suspensão da 

segurança ou da tutela antecipada é necessária a demonstração do dano que a decisão irá 

causar à economia pública. 
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Nesse caso, sem maiores informações sobre o que foi alegado pelos entes 

federativos, nos parece que houve uma falha do Poder Público em demonstrar, no caso 

concreto, o impacto que a decisão iria causar. 

De todo modo, é interessante o argumento da desembargadora federal Marli 

Ferreira, citado acima, de que, em realidade, quem sentiria o impacto da concessão seria 

o Sistema Único de Saúde e não o município que pleiteava a suspensão da segurança. 

Sem dados mais concretos, não é possível analisar o caso de maneira detida, mas, de 

toda forma, esta fundamentação vai na contramão da justificativa, já citada 

anteriormente no capítulo 3, de que o impacto da concessão não alcança a política de 

saúde, e sim o ente federativo.  

No agravo legal em apelação 2007.60.00.000164-2, do relator Carlos Muta, 

consta do relatório do desembargador a arguição, pela União, do impacto orçamentário 

concreto da decisão, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por semestre337.  

Por sua vez, na apelação 2005.61.19.001682-5, do relator Valdeci dos Santos, há 

a menção de que a autora gasta, aproximadamente, R$600,00 (seiscentos reais) por mês 

com medicamentos 338. 

Não há, entretanto, nos votos dos relatores, um aprofundamento na análise da 

questão (impacto da decisão), razão pela qual não destacamos esse voto como uma 

decisão que examinasse o impacto orçamentário. 

Finalmente, no agravo legal em apelação 2008.60.00.000202-0, de relatoria da 

desembargadora Diva Malerbi, o impacto orçamentário é analisado em primeiro grau, 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo legal em apelação 

2007.60.00.000164-2. Cit. 
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constando o trecho da sentença na decisão monocrática citada no acórdão, sem, 

entretanto, a desembargadora se aprofundar no exame do impacto orçamentário339.  

 

4.1.2 – Evolução jurisprudencial 

 

Por fim, cumpre analisarmos se houve alguma mudança de posicionamento do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região após a Audiência Pública nº 4, do Supremo 

Tribunal Federal, ou da Lei nº 12.401, de 2011. 

Tendo como parâmetro a data de 7 de maio de 2009, última audiência no 

Supremo Tribunal Federal, nós temos 31 (trinta e um) acórdãos anteriores ao referido 

marco temporal e 64 (sessenta e quatro) acórdãos posteriores. 

Para um melhor exame, optamos por analisar apenas os votos dos 

desembargadores que relataram ações antes e depois da data selecionada, de forma a 

poder comparar a fundamentação e examinar eventual mudança argumentativa. 

Dessa forma, com os parâmetros adotados, apenas os desembargadores Nery 

Junior, Carlos Muta, Regina Costa e Marli Ferreira têm decisões em ambos os períodos, 

razão pela qual passamos a nos deter sobre suas decisões. 

O desembargador Nery Junior foi relator de 7 (sete) acórdãos anteriores à 

Audiência Pública nº 4340 e 7 (sete) acórdãos posteriores ao marco temporal escolhido341, 
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não sendo possível constatar mudança em seu posicionamento, mantendo o 

desembargador, inclusive, a mesma fundamentação contrária ao argumento do custo dos 

direitos.  

O desembargador Carlos Muta, por sua vez, foi relator de 9 (nove) acórdãos 

anteriores à data de 7 de maio de 2009342 e de 16 (dezesseis) acórdãos posteriores à 

referida data343. Também não é possível constatar nenhuma mudança de posicionamento 

do desembargador, utilizando como argumento, em suas decisões, para rebater a tese do 
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custo dos direitos, a ponderação entre os valores em jogo, como nos referimos no item 

4.1.1.3. 

A desembargadora Marli Ferreira foi relatora de 2 (dois) acórdãos anteriores ao 

marco temporal344, e de 9 (nove) acórdãos posteriores à referida data345. Interessante 

anotar que os dois acórdãos anteriores ao marco são decisões que levam em conta o 

impacto orçamentário, sendo que posteriormente à Audiência Pública, dos 9 (nove) 

acórdãos analisados, apenas 1 (um) examinou tal argumento. 
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Em realidade, isso ocorreu por se tratar, nestes três casos, de suspensões de 

tutela ou segurança, e não por uma mudança de posicionamento, já que nas ações em 

que não se discutia, prioritariamente, a lesão à economia pública, não há qualquer 

referência da desembargadora a argumentos econômicos, mantendo uma uniformidade 

em todos os demais acórdãos. 

Por fim, selecionamos, da lavra da desembargadora Regina Costa, 1 (um) 

acordão anterior à Audiência Pública
346

 e 4 (quatro) acórdãos posteriores
347

, sem 

encontrar qualquer diferença de fundamentação. Aliás, nos cinco acórdãos examinados, 

a (hoje) Ministra não adentra em nenhum dos aspectos econômicos examinados, apenas 

citando, brevemente, como já estudado, o direito à saúde como direito de seguridade 

social. 

Pois bem, se não há uma mudança de posicionamento após a Audiência Pública 

nº 4, melhor sorte também não encontramos quando analisamos se a Lei nº 12.401/2011 

impactou as decisões posteriores. A citada lei foi promulgada pela Presidente Dilma 

Rousseff no dia 28 de abril de 2011, com vacatio legis de 180 dias.  

Não houve modificação com a promulgação da lei estudada. Optamos, assim, 

por analisar algumas decisões específicas que trazem, em seu fundamento, matérias 

relacionadas à tratada na Lei 12.401/2011. 

O principal ponto da Lei 12.401/2011 e que examinaremos agora é a criação de 

uma restrição legal ao fornecimento de medicamentos, modificando o que então se 

entendia, em uma análise fria da Lei 8.080/90, como assistência integral. 
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Segundo a “nova” Lei 8.080/90: 

 

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do 

inciso I do art. 6º consiste em: 

I – dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja 

prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas 

em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado, ou, na 

falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art, 19-P. 

[...] 

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a 

dispensação será realizada:  

I – com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do 

SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a 

responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 

Tripartite; 

II – no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais 

do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão 

Intergestores Bipartite; 

III – no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a 

responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 

Saúde
348

. 

 

Percebe-se que a Lei 12.401/2011 restringiu o fornecimento de medicamentos 

aos: a) previstos nos protocolos clínicos, de acordo com as especificidades destes; b) no 

caso de inexistência de protocolo clínico, aos medicamentos previstos nas relações de 

medicamentos. Foi a já citada previsão expressa da distributividade e da seletividade.  
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A primeira decisão a ser exposta é a apelação 2002.61.19.001270-8, da lavra do 

desembargador Mairan Maia, em que o citado relator afirma que: 

 

Por outro lado, deve ser tida por irrelevante a controvérsia acerca da 

necessidade de observância da lista prévia de medicamentos fornecidos pelo 

SUS. Negar à recorrida o fornecimento do medicamento pretendido implica 

desrespeito às normas constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida, 

conforme exaustivamente imposto.  

A Constituição Federal assegura que as ações e serviços públicos de saúde 

devem ter como diretriz o atendimento integral, obedecendo ao princípio da 

integralidade da assistência. Deve-se entender por este o fornecimento dos 

remédios necessário àqueles que precisam
349

.
 
 

 

Por sua vez, o desembargador Carlos Muta, em decisão monocrática citada no 

agravo legal em agravo de instrumento 2012.03.00.009188-1, ao ser arguido sobre a Lei 

12.401/11, salienta que 

 

As alegações de que o pedido viola a Lei 12.401/11, por não fazer o 

medicamento parte do rol de produtos e procedimentos padronizados do 

sistema público, da impossibilidade de atendimento, pelo SUS, de pacientes 

que optarem pelo serviço privado de saúde; falta de registro do medicamento 

na ANVISA; tais questões e restrições são dirigidas e aplicáveis à 

Administração Pública, em si, a qual não pode proceder, por sua própria 

iniciativa, de forma diversa, o que, no entanto, não exclui o direito subjetivo 

de postular, em Juízo, medicamento ou tratamento essencial à respectiva 

saúde ou vida
350

.  
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Aliás, interessante notar que em acórdão relatado poucos dias depois, o 

desembargador Carlos Muta diverge de seu voto anterior, argumentando que: 

 

Por outro lado, deve ser, igualmente, afastada a alegação de necessidade de 

estrita observância da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS e de não 

fornecimento de medicamento diverso, suscitada pelo Estado de Mato Grosso 

do Sul, visto que em circunstâncias tão especiais, de perigo de vida ou à 

saúde, deve o Poder Público primar pelo direito subjetivo essencial, 

relacionado à dignidade da pessoa humana, previsto e tutelado 

constitucionalmente
351

.  

 

Há a discordância quanto à obrigação do Poder Público de fornecer, ou não, 

medicamento previsto em lista de medicamentos, mas não quanto à possibilidade de 

socorro judicial para a concessão de medicamento não previsto em lista de 

medicamentos.  

Nas decisões dos demais desembargadores não há a menção expressa à 

possibilidade, ou impossibilidade, de judicialização de medicamentos não previstos na 

política pública estatal, apesar de não haver discordância, exceto em casos pontuais e 

não atinentes ao mérito, já citados no inicio do Capítulo 4, da possibilidade de 

concessão individual de medicamentos. A lei, portanto, ao menos no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, não surtiu efeito.  
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CONCLUSÃO 

 

Mais do que a mera consagração expressa do direito à saúde como um direito 

fundamental social na Constituição de 1988, as garantias constitucionais dos direitos 

sociais, aliadas a uma mudança de posicionamento dos Tribunais em relação à 

possibilidade de judicialização desses, representaram um enorme ganho quanto à 

proteção do direito à saúde no Brasil, aptas a afastar o antigo estado de inércia dos 

Poderes Públicos quanto à sua obrigação de concretização dos direitos sociais. 

Os atores jurídicos assumiram um papel antes impensável: o de ator social em 

busca do cumprimento das eternas promessas constitucionais.  

Ocorre que, para o desempenho desse papel, faz-se necessário que os atores 

jurídicos compreendam a forma pela qual são implementadas as políticas públicas, o 

que demanda a observância do modo pelo qual estas são formuladas pelo Poder Público.  

Centramos a nossa pesquisa em uma das vertentes obrigatórias que Poder 

Público deve analisar no processo de criação de uma política pública: os aspectos 

econômicos da política estatal. 

O processo orçamentário deve ser compreendido como uma parte integrante 

indispensável do ciclo de formação das políticas públicas. Planejar significa pensar no 

futuro, transformando o possível, em um primeiro momento, no máximo de ganho à 

população. 

As escolhas são muitas e os recursos são escassos. Segundo Christian Courtis, 
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outra questão vinculada é a da distribuição de recursos, que sempre são 

escassos. Enquanto que no caso dos direitos patrimoniais tradicionais se 

pensava sobre a base do interesse individual e egoísta do proprietário, o que 

enfrentamos no caso dos direitos sociais é a situação de um Estado com 

recursos escassos e a necessidade de estabelecer critérios para fixar 

prioridades na destinação desses recursos. As necessidades são infinitas, os 

recursos, poucos.. 
352

 

 

A partir do momento em que os atores jurídicos participam do debate das 

políticas públicas, há a necessidade da análise das suas condicionantes econômicas, sob 

pena da redução da discussão atinente à concretização dos direitos sociais à já citada 

“metodologia fuzzy”353, que não examina as particularidades e a forma de 

implementação do direito em questão.  

Das 95 (noventa e cinco) decisões analisadas do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, 61 (sessenta e uma) examinaram algum dos argumentos econômicos citados 

como parâmetro de pesquisa nesta dissertação (aproximadamente 64,21% dos 

acórdãos). Nenhum deles foi acolhido. 

Foi possível perceber que há uma unanimidade, ao menos quanto aos 

desembargadores analisados, pelo não acolhimento dos argumentos econômicos quando 

examinados em ações individuais que visam à concessão de medicamentos. Aliás, este 

foi outro ponto abordado na dissertação. 
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A ação individual foi tida como o meio adequado para a solução das demandas 

atinentes à concessão de medicamentos, ainda que a vertente preponderante dos direitos 

sociais seja, claramente, a coletiva. 

Isso passa pela própria compreensão da política pública de saúde como uma 

política que busca a progressiva proteção tanto da universalidade subjetiva (ou seja, de 

todos os cidadãos), quanto da universalidade objetiva (contra todas as contingências). 

As ações coletivas, apesar de pouco exploradas, são as principais armas dos 

atores jurídicos na proteção do direito à saúde. As escolhas tomadas pelo gestor público 

não são inteiramente discricionárias, e esse papel é, sem sombra de dúvidas, o de maior 

relevo na proteção judicial do direto à saúde. 

A judicialização individual tem também a sua importância, especialmente após a 

Lei 12.401/11, que instituiu a necessidade da observância obrigatória dos chamados 

protocolos clínicos. Esta previsão abre uma maior subjetividade na concessão 

administrativa de determinados medicamentos, sendo inteiramente possível, quando 

presentes os requisitos e negada a proteção estatal, a procura pelo Judiciário como um 

último defensor de um direito individual à pretensão. 

Contudo, da análise dos acórdãos percebe-se que a judicialização individual, que 

deveria ser exceção, torna-se regra. E pior, a própria tentativa do governo de 

racionalizar o fornecimento de medicamentos não é levada em conta, sob o fundamento 

de que o direito à vida e à saúde são de tal monta que argumentos administrativos ou 

econômicos não podem ser levados em consideração quando da ponderação de direitos. 

A situação seria diferente caso as ações individuais analisadas se baseasse na 

garantia de um mínimo existencial, cujo conteúdo é amplamente debatido pela doutrina. 

Não parece ser esse o caso. 
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Quando se estuda a judicialização de direitos sociais, faz-se indispensável buscar 

os parâmetros objetivos que levam o Poder Judiciário a adotar uma ou outra posição. Na 

pesquisa realizada, constatamos que o parâmetro objetivo é, unicamente, a necessidade 

de um medicamento, não fornecido pelo Estado e comprovado por um laudo (ou receita) 

médico354.   

Isso é muito pouco. A necessidade de um medicamento, por si só, não garante a 

obrigação do fornecimento pelo Estado. A ideia da criação de uma lista de 

medicamentos essenciais, chancelada pela Organização Mundial da Saúde, tem como 

fundamento a imprescindibilidade da tutela estatal na garantia do direito à saúde  

somada à impossibilidade do fornecimento indiscriminado (ainda que necessário) de 

medicamentos. Mais uma vez reforçamos que o fato de os recursos serem escassos é um 

dado incontestável. 

Esse posicionamento dos Tribunais parece ser algo institucionalizado, tanto que 

não se constatou qualquer mudança de posicionamento após a Audiência Publica nº 4 

ou a Lei 12.401/11. Com relação à última, aliás, não foi encontrada nem a arguição 

incidental de inconstitucionalidade, via controle difuso, da escolha do legislador em 

restringir o entendimento, ainda dominante dos Tribunais, do conteúdo da chamada 

assistência integral.  

O papel dos atores jurídicos, que deveria ser, ao mesmo tempo, de fiscal da 

observância das prioridades constitucionais e infraconstitucionais em direito à saúde, e 

de guardião do respeito do gestor público às escolhas eleitas e eventualmente 

descumpridas, acaba em um segundo plano, pela preferência à atuação individual em 

detrimento à coletiva. 

                                                           
354

 Como exceção temos uma decisão da 6ª Turma, de relatoria do juiz convocado Paulo  Domingos, que 

não forneceu o medicamento pleiteado em tutela antecipada por falta de pericia médica oficial. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Agravo de instrumento 2012.03.016984-5. Cit.  
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Há uma deferência dos atores jurídicos em relação ao gestor público. Se a 

garantia do direito à saúde abarca todas as contingências a todos os indivíduos, de forma 

imediata, como parece ser o posicionamento atual dos Tribunais, há, apenas, uma 

omissão parcial por parte do gestor público, pouco importando se as opções eleitas pelo 

administrador como necessárias e possíveis naquele momento respeitam as prioridades 

constitucionais, pródigas em uma Constituição de caráter dirigente. 

Concluímos, a partir dos dados coletados, que os atores jurídicos ainda não 

encontraram o seu papel na garantia do direito à saúde. Somente com o entendimento da 

forma pela qual os direitos sociais são implementados (que incluem, obrigatoriamente, a 

observância dos processos orçamentários e o respeito às prioridades constitucionais e 

infraconstitucionais), é que os atores jurídicos passarão a ter um papel fundamental na 

garantia do direito a saúde.  
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Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 28/09/2005. DJU de 

19/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00318821920044030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2004.03.00.041755-8. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 19/10/2005. DJU de 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000003394&base=basePresidencia
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000003394&base=basePresidencia
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000003019&base=basePresidencia
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000003019&base=basePresidencia
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26/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00417554320044030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2004.03.00.041918-0. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 19/10/2005. DJU de 

26/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00419182320044030000>. Acesso em: 04/09/2013.   

 

__________. Agravo de instrumento 2004.03.00.042550-6. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 19/10/2005. DJU de 

26/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00425504920044030000>. Acesso em: 04/09/2013.  

 

__________. Agravo de instrumento 2004.03.00.064039-9. Relatora Desembargadora 

Salette Nascimento. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 21/09/2005. DJU de 

26/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00640394520044030000>. Acesso em 13/09/2013.   

 

__________. Agravo de instrumento 2004.03.073829-6. Relatora Desembargadora 

Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 29/08/2007. DJU de 17/09/2007. 

Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento? 

processo=00738295320044030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.000825-0. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 28/09/2005. DJU de 

19/10/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00008254620054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.009048-3. Relator Desembargador 

Lazarano Neto. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 05/04/2006. DJU de 

20/04/2006. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00090488520054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.009667-9. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 16/11/2005. DJU de 

23/11/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00096671520054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.021794-0. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/07/2007. DJU de 

05/09/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00217948220054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.040368-0. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 16/11/2005. DJU de 

23/11/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00403685620054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.040585-8. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 08/10/2009. E-DJF3 Judicial 1 

de 19/01/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00405850220054030000>. Acesso em: 04/09/2013.  

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.072489-7. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/07/2007. DJU de 

12/09/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00724894020054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.085979-1. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 28/03/2007. DJU de 

13/06/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00859793220054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2005.03.00.089573-4. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 02/05/2007. DJU de 

23/04/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00895735420054030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2006.03.00.116584-7. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2007. DJU de 

11/07/2007. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=01165842420064030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2007.03.00.089319-9. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 14/02/2008. DJF3 de 

09/09/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00893191320074030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2007.03.00.092494-9. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 07/02/2008. DJF3 de 

09/09/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00924941520074030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2007.03.00.097793-0. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 24/03/2008. DJF3 de 

04/11/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00977937020074030000>. Acesso em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo de instrumento 2008.03.00.005908-8. Relatora Desembargadora 

Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 25/11/2010. E-DJF3 Judicial 1 de 

06/12/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00059083820084030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2008.03.00.007667-0. Relatora Desembargadora 

Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 25/11/2010. E-DJF3 Judicial 1 de 

03/12/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00076673720084030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2008.03.00.007708-0. Relator Desembargador 

Fábio Prieto. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 18/09/2008. DJF3 de 

25/11/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00077080420084030000>. Acesso em: 04/09/2013.  

 

__________. Agravo de instrumento 2008.03.00.039774-7. Relatora Desembargadora 

Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 10/02/2011. E-DJF3 Judicial 1 de 

16/02/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00397743720084030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2009.03.00.029478-1. Relatora Desembargadora 

Marli Ferreira. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 24/03/2011. E-DJF3 Judicial 1 

de 08/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00294781920094030000>. Acesso em: 05/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2010.03.00.004600-3. Relatora Desembargadora 

Consuelo Yoshida. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 13/10/2011. E-DJF3 Judicial 

1 de 20/10/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00046009320104030000>. Acesso em: 03/09/2013.  
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__________. Agravo de instrumento 2010.03.00.032307-2. Relatora Desembargadora 

Marli Ferreira. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 10/02/2011. E-DJF3 Judicial 1 

de 03/03/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00323073620104030000>. Acesso em: 05/09/2013.  

 

__________. Agravo de instrumento 2010.03.00.035443-3. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 31/03/2011. E-DJF3 Judicial 1 

de 15/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00354434120104030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2010.03.00.037976-4. Relatora Desembargadora 

Marli Ferreira. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 28/04/2011. E-DJF3 Judicial 1 

de 12/05/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00379767020104030000>. Acesso em: 05/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2010.03.00.038507-7. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 04/04/2013. E-DJF3 Judicial 1 

de 19/04/2013. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00385075920104030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2011.03.00.013357-3. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 21/02/2013. E-DJF3 Judicial 1 

de 11/03/2013. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00133574220114030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2011.03.00.014371-2. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 06/12/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 19/12/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00143716120114030000. Acesso em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo de instrumento 2011.03.00.017112-4. Relator Desembargador 

Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 08/11/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 23/11/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00171127420114030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo de instrumento 2011.03.00.029064-2. Relatora Desembargadora 

Marli Ferreira. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 31/05/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 15/06/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00290645020114030000. Acesso em: 05/09/2013> 

 

__________. Agravo de instrumento 2012.03.016984-5. Relator juiz convocado Paulo 

Domingues. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 18/10/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 

25/10/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00169842020124030000>. Acesso em: 03/09/2013. 

 

__________. Agravo inominado em agravo de instrumento 2006.03.00.107233-0. 

Relator Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

03/07/2008. DJF3 de 15/07/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00018289720054036123>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo inominado em agravo de instrumento 2007.03.00.056420-9. 

Relator Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

11/09/2008. DJF3 de 23/09/2008. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00564205920074030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo interno em suspensão de segurança 2003.03.00.031054-1. 

Relatora Desembargadora Anna Maria Pimentel. ÓRGÃO ESPECIAL. Data do 
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julgamento: 25/11/2004. DJU de 17/01/2005. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00310545720034030000>. Acesso 

em: 04/09/2013.    

 

__________. Agravo interno em suspensão de segurança 2007.03.00.094692-1. 

Relatora Desembargadora Marli Ferreira. ÓRGÃO ESPECIAL. Data do julgamento: 

10/09/2008. DJF3 de 06/10/2008. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00946922520

074030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo interno em suspensão de segurança 2008.03.00.011243-1. 

Relatora Desembargadora Marli Ferreira. ÓRGÃO ESPECIAL. Data do julgamento: 

28/05/2008. DJF3 de 10/06/2008. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00112433820

084030000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2007.03.00.096778-0. Relatora 

Desembargadora Consuelo Yoshida. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 

31/03/2011. E-DJF3 Judicial 1 de 06/04/2011. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00967786620

074030000>. Acesso em: 03/09/2013.  

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2009.03.00.002928-3. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/06/2009. 

E-DJF3 Judicial 1 de 07/07/2009. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00029288420094030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2009.03.00.014097-2. Relator 

Desembargador Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 31/03/2011. 

E-DJF3 Judicial 1 de 29/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00140976820094030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2009.03.00.023313-5. Relator 

Desembargador Roberto Haddad. QUARTA TURMA. Data do julgamento: 05/11/2009. 

E-DJF3 Judicial 1 de 26/01/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00233135320094030000>. Acesso 

em: 05/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2009.03.00.042566-8. Relator 

Desembargador Nery Junior. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 31/03/2011. 

E-DJF3 Judicial 1 de 08/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00425662720094030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2010.03.00.010009-5. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 17/06/2010. 

E-DJF3 Judicial 1 de 06/07/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00100095020104030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2010.03.00.014428-1. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 12/08/2010. 

E-DJF3 Judicial 1 de 23/08/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00144281620104030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 
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__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2010.03.00.034775-1. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 17/02/2011. 

E-DJF3 Judicial 1 de 25/02/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00347757020104030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2011.03.00.008517-7. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/08/2011. 

E-DJF3 Judicial 1 de 02/09/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00085178620114030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2011.03.00.034556-4. Relatora 

Desembargadora Consuelo Yoshida. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 

13/12/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 19/12/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00345562320114030000>. Acesso 

em: 03/09/2013.  

 

__________. Agravo legal em agravo de instrumento 2012.03.00.009188-1. Relator 

Desembargador Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 23/08/2012. 

E-DJF3 Judicial 1 de 31/08/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00091887520124030000>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2000.61.04.000855-2. Relator Desembargador 

Johonsom di Salvo. PRIMEIRA TURMA. Data do julgamento: 05/04/2011. E-DJF3 

Judicial 1 de 18/04/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/ 

Acordao/PesquisarDocumento?processo=00008557820004036104>. Acesso em: 

04/09/2013.  
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__________. Agravo legal em apelação 2002.61.04.003367-1. Relatora 

Desembargadora Cecilia Marcondes. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 

08/03/2012. E-DJF3 Judicial 1 de 16/03/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/ 

acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=00033676320024036104>. Acesso 

em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2003.61.00.000017-8. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 02/08/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 10/08/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

PesquisarDocumento?processo=00000174520034036100>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2004.61.00.023655-5. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 18/10/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 26/10/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00236557320044036100>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2004.61.14.004647-7. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 12/08/2010. E-DJF3 Judicial 1 

de 23/08/2010. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

PesquisarDocumento?processo=00046476820044036114>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2005.61.26.000741-8. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 25/08/2011. E-DJF3 Judicial 1 

de 02/09/2011. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/Pesquisar 

Documento?processo=00007419720054036126>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2006.61.19.001021-9 Relator Desembargador 

Márcio Moraes. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 21/02/2013. E-DJF3 
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Judicial 1 de 04/03/2013 Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

PesquisarDocumento?processo=00010215520064036119>.  Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2007.60.00.000164-2. Relator Desembargador 

Carlos Muta. TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 13/12/2012. E-DJF3 Judicial 1 

de 19/12/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/ 

PesquisarDocumento?processo=00001644120074036000>. Acesso em: 04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2007.61.06.004643-7. Relatora 

Desembargadora Regina Costa. SEXTA TURMA. Data do julgamento: 31/05/2012. E-

DJF3 Judicial 1 de 06/06/2012. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/acordaos/ 

Acordao/PesquisarDocumento?processo=00046435020074036106>. Acesso em: 

04/09/2013. 

 

__________. Agravo legal em apelação 2008.60.00.000202-0. Relatora 
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230 
 

 

__________. Agravo legal em apelação 2008.61.06.002293-0. Relatora 
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A PE NS O –  A CO RD Ã OS A N ALIS A DOS  

 

Classe:  Apelação 

Nº do processo: 95.03.052961-1 UF: SP 

Órgão julgador: 1ª Turma Data do julgamento: 19/06/2001 

Relator: Juiz convocado David Diniz 

Medicamento pleiteado: Neo-decapeptyl 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Nas soluções dos casos difíceis não se deve utilizar – no que 

concordamos plenamente com Dworkin – de argumentos de natureza política, mas de 

argumentos de princípio. De fato, argumentos políticos justificam uma decisão 

também política e que deve favorecer ou proteger metas coletivas da comunidade. 

Dessa forma, devem ser utilizados pelos governantes (Poder Executivo) para justificar 

seus atos. Apenas para exemplificar com a situação da lide em exame, seria utilizar 

argumento político em decisão judicial para tentar justificar a mudança na política de 

saúde que vem sendo adotada pelo governo. A alocação de recursos públicos em 

relação aos objetivos e fins do Estado constitui atividade típica do governo e, não 

obstante, dotada de discricionariedade traduz-se por discurso eminentemente fundado 

em argumentos de natureza política, os quais – como ressaltamos – são impertinentes 

em sede de demandas individuais em que se postulam direitos a prestações específicas 

do Estado (direito ao fornecimento de remédio às crianças enfermas).” 

“Imaginemos outro quadro: os habitantes da cidade de Ribeirão Preto promovessem 

em face do Estado ação coletiva visando a concretização do direito à saúde, mais 

especificamente, visando obter dos Poderes Públicos assistência médica em padrão 

hoje apenas fornecida por planos de saúde particulares e fornecimento de 

medicamentos à população. Evidentemente provimento judicial concessivo dessa 

postulação ocasionaria ingerência do Judiciário na formação das políticas públicas do 

governo. E, seguramente, teria que adotar argumentos políticos e não apenas 

argumentos de princípios, o que consideramos não é função do juiz. 

De fato, só se lograria dar efetividade a essa hipotética decisão judicial caso se 

deslocassem recursos financeiros destinados a outros objetivos sociais (todos eles 

também amparados por princípios constitucionais, por exemplo, educação, transporte, 

segurança, etc) para a readequação do sistema de saúde. Sem dúvida que os princípios 
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democrático e de separação de poderes sairiam extremamente ofendidos em face de 

decisão desse porte. 

Não é o que se dá com a concessão de medicamentos que salvem a vida de Jaqueline 

Langone. O extremo benefício que lhe causará contrapõe-se a praticamente nenhuma 

ofensa aos princípios democráticos e de separação de poderes. O Estado não precisará 

realocar recursos de outras áreas sociais para atender o pedido da criança, nem 

ocorrerá lesão a qualquer outro direito fundamental ou interesse social com dignidade 

constitucional. 

Um palavra final acerca da aplicação do princípio da solidariedade no caso de 

Jaqueline Langone. O Direito – não se sabe se por equivocada derivação de uma 

distorção do positivismo – possui em sua pragmática, enquanto fornecedor de critérios 

para decidibilidade de questões controvertidas, grande dificuldade para lidar com 

aspectos relacionados à bondade e conteúdos de alto teor moral que não sejam 

referências diretas de regras. Daí o papel justificador extremamente importante – e 

realçado ao longo de toda a nossa decisão – desempenhado pelos princípios, mormente 

aquele de status constitucional. Nesse viés, destacando o aspecto da bondade e da 

solidariedade, não há como negar que o encargo que toda a sociedade sofrerá em 

compartilhar com Jaqueline Langone dos sofrimentos por que passou – e que talvez 

passe – é substancialmente pequeno em relação ao grande benefício que a criança 

receberá. Se contarmos a história de Jaqueline para qualquer pessoa do povo, seja a um 

renomado intelectual, seja a um homem simples do campo, parece-nos que o aspecto 

da bondade na eleição da solução deverá pesar sobremaneira. Compartilhar e ser 

solidário em tragédias e desgraças, como a enfermidade de que é a criança vítima, são 

valores que não podem ser ignorados pelo Direito a pretexto de que fazem parte da 

Moral. Pelo contrário, a relação entre esses dois sistemas sociais são de interferência e 

interpenetração recíprocas, sendo absolutamente desumano dar interpretações 

meramente técnicas às normas, que nada obstante a coerência interna são 

desvinculadas da humanidade. Assim, sufragamos o princípio da solidariedade, a par 

dos demais princípios da Ordem Social e da dignidade humana já explicitados 

propondo como solução o dividir a sociedade com a jovem criança seu legado, com 

justa e legítima expectativa de que essa decisão vai na direção do que as pessoas 

entendem ser a Justiça.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim. O 

relator cita o artigo 194 e o artigo 195 da Constituição Federal para justificar, com 

base no sistema da seguridade social e nas suas fontes de financiamento, a 

legitimidade passiva do INSS.  

Resultado do julgamento: Apelação improvida.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não. 
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Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2003.03.00.017449-9 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 05/05/2004 

Relator: Des. Lazarano Neto 

Medicamento pleiteado: Interferon Peguilado 100 mg e Ribavirina 250 mg ou outros 

similares, com idênticos componente e dosagens. 

Argumentos econômicos citados: ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 325.337, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo interno em suspensão de segurança 

Nº do processo: 2003.03.00.031054-1 UF: SP 

Órgão julgador: Órgão Especial Data do julgamento: 25/11/2004 

Relator: Des. Pres. Anna Maria Pimentel 

Medicamento pleiteado: Amprenavir, Abacavir, Kaletra e Tenofovir. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(X) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática:  

“Em que pese o orçamento público estar previsto na CR/88, não se pode perder de 

vista que o Texto Excelso erigiu, como direitos e garantias fundamentais, a vida e a 
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saúde, de valor incomparável aos demais direitos, tanto que a aquisição de 

medicamentos independe de licitação, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei nº 

8.666/93.” 

“Também não se afigura patente vulneração à economia pública, posto que o uso do 

Tenofovir pressupõe o não-emprego de outro fármaco, ou seja, em diversos casos, ter-

se-á uma substituição de medicamentos, inexistindo oneração aos cofres públicos.” 

“Repare-se, de outra parte, que as afirmações da postulante não restaram devidamente 

comprovadas, uma vez que se limitou a alegar a existência dos pressupostos 

autorizadores da medida, sem coligir as provas necessárias para corroborar o seu 

pedido, principalmente no que tange ao comprometimento das verbas públicas, em 

função do fornecimento dos medicamentos referidos. 

Ora, consoante ensina a doutrina, deve haver demonstração inequívoca da iminência 

da lesão aos bens e valores protegidos pela lei, restando insuficiente sua mera 

alegação, como ocorreu no caso vertente.” 

b) No julgamento colegiado: 

“A agravante aduziu, ainda, que a execução da medida cuja neutralização se anseia, 

maltrataria o princípio da razoabilidade e a economia pública, uma vez que o 

TENOFOVIR somente seria indicado aos casos mais avançados, podendo se alçarem 

efeitos análogos, pela ministração de medicamentos não tão novos e menos 

dispendiosos. 

Em verdade, é circunstância assente o relevo das questões ligadas à economia pública, 

verdadeira pedra angular do exercício das funções administrativas. Seu normal 

andamento, portanto, além de desejável, é imperioso, visto como propicia a escorreita 

realização das necessidades públicas, conforme dispuserem as respectivas leis 

orçamentárias. 

Entretanto, nesse assunto, é de se ressaltar que a decisão neutralizadora somente 

atendera ao interesse público (que, obviamente, não se confunde com o interesse 

administrativo), revestindo-se, outrossim, de legitimidade, quando a lesão revestir-se 

de gravidade tal a prejudicar o normal processamento das finanças públicas 

(arrecadação, administração e aplicação das receitas públicas), notadamente a ponto de 

colocar em risco de prejuízo ou ineficiência, as atividades primordiais da 

Administração Pública. Caso contrário, poderá estar-se diante do perigo de lesão, mas 

não necessariamente do perigo de grave lesão, o que é diverso. 

In casu, não se espreita tal cenário. A agravante não apresenta qualquer número 

concreto apto, efetivamente, a indicar o montante da lesão à economia pública, 

decorrente da aquisição do TENOFOVIR. Pelo menos motivo, isto é, insuficiência de 

provas, não é de se aceitar a alegação de que o uso do referido fármaco centrar-se-ia 

aos casos mais gravosos, não estando esclarecido, à saciedade, se outros 

medicamentos, ainda mais antigos, conseguiriam atingir o mesmo efeito em todos os 
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estágios da doença, inclusive nos iniciais.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. Vencido o desembargador Fábio 

Prieto, que o provia.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STJ: AI 476.719, Rel. Min. Paulo Medina. 

b) No julgamento colegiado: 

STJ: Reclamação 541, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2002.61.13.000020-4 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 09/03/2005 

Relator: Des. Salette Nascimento 

Medicamento pleiteado: Lopinavir/Ritonavir. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações improvidas. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: RE 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: REsp 325.337, Rel. Min. José Delgado; ROMS 11.129, Rel Min. Peçanha 

Martins.  
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Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2004.03.00.064039-9 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 21/09/2005  

Relator: Des. Salette Nascimento 

Medicamento pleiteado: Enfuvirtida (T-20). 

Argumentos econômicos citados: ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: RE 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: REsp 325.337, Rel. Min. José Delgado; ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha 

Martins.  

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2004.03.00.031882-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 28/09/2005 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Temodal 100 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 
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paciente.” 

“Ademais, não pode ser negada a antecipação de tutela em razão da irreversibilidade 

de seus efeitos, que não é o caso, diante dos precários recursos do agravado, 

inviabilizando uma eventual hipótese de restituição ao Erário, sem balancear a vida 

que se põe em risco, isto sim irreversível.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 325.337, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.000825-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 28/09/2005 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Medicamentos, insumos e matérias para autocontrole e auto-

aplicação de insulina – diabetes mellitus. Além disso, a decisão de primeiro grau 

estendeu a decisão às consultas, cirurgias, radiografias e exames laboratoriais que se 

façam necessários.   

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.” 

“Ademais, não pode ser negada a antecipação de tutela em razão da irreversibilidade 

de seus efeitos, que não é o caso, diante dos precários recursos do agravado, 

inviabilizando uma eventual hipótese de restituição ao Erário, sem balancear a vida 

que se põe em risco, isto sim irreversível.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 
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Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2004.03.00.026346-4 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 28/09/2005 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Temodal 100 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 325.337, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2004.03.00.042550-6 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 19/10/2005 

Relator: Des. Carlos Muta 
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Medicamento pleiteado: Humira. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “No mais cabe salientar que, no exame da medida requerida, o que se 

teve como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo, do ente público onerado, foi o direito social à saúde, invocado em 

favor da autora que, para controle e tratamento de doença grave, necessita de 

medicamento especial, de custo além de suas posses, e não fornecido, voluntária e 

gratuitamente, pelo Poder Público. 

A irreversibilidade da medida - - urgente e necessária, por isso que possível de ser 

deferida, como o foi, antes da intimação das requeridas - - não é questão a ser definida, 

em cálculo ou peso comum, quando em disputa valor jurídico ou social que, em muito 

supera, qualquer risco ou dano de eventual reconhecimento, ao final, da improcedência 

do pedido. Cabe ao Poder Público, cuja discricionariedade não pode elidir a obrigação, 

garantir a saúde - - direito que se assenta não em norma programática, mas de plena 

eficácia - - de forma gratuita aos que dela necessitem, e provendo tratamentos e 

medicamentos, que não se limitam aos disponíveis segundo os critérios da 

Administração, senão que de acordo com a comprovada necessidade do 

hipossuficiente, e ainda segundo as prescrições médicas de cada caso concreto, ficando 

relegada ao julgamento do mérito a discussão de eventuais controvérsias técnicas, em 

termos de adequação ou eficiência dos meios de cura ou melhoria da saúde do 

paciente, se, como no caso, tenha sido a prescrição médica fornecida como meio 

emergencial de tutela da condição digna de vida.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 684.646, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins.; REsp 770.295, Rel. Min Teori Albino 

Zavascki. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2004.03.00.041918-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 19/10/2005  



245 
 

 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Humira. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “No mais, cabe salientar que, no exame da medida requerida, o que se 

teve como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo, do ente público onerado, foi o direito social à saúde, invocado em 

favor da autora que, para controle e tratamento de doença grave, necessita de 

medicamento especial, de custo além de suas posses, e não fornecido, voluntária e 

gratuitamente, pelo Poder Público. 

A irreversibilidade da medida não é questão a ser definida, em cálculo ou peso 

comum, quando em disputa valor jurídico ou social que, em muito supera, qualquer 

risco ou dano de eventual reconhecimento, ao final, da improcedência do pedido. Cabe 

ao Poder Público garantir a saúde, de forma gratuita aos que dela necessitem, e 

provendo tratamentos e medicamentos, que não se limitam aos disponíveis segundo os 

critérios da Administração, senão que de acordo com a comprovada necessidade do 

hipossuficiente, e ainda segundo as prescrições médicas de cada caso concreto, ainda 

que inexistente registro do produto, desde que indicado por profissional, à conta de seu 

grau e responsabilidade, ficando relegada ao julgamento do mérito a discussão de 

eventuais controvérsias técnicas, em termos de adequação ou eficiência dos meios de 

cura ou melhoria da saúde do paciente, se, como no caso, tenha sido a prescrição 

médica fornecida como meio emergencial de tutela da condição digna de vida.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 684.646, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2004.03.00.041755-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 19/10/2005 
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Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Humira. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “No mais, cabe salientar que, no exame da medida requerida, o que se 

teve como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo, do ente público onerado, foi o direito social à saúde, invocado em 

favor da autora que, para controle e tratamento de doença grave, necessita de 

medicamento especial, de custo além de suas posses, e não fornecido, voluntária e 

gratuitamente, pelo Poder Público. 

A irreversibilidade da medida não é questão a ser definida, em cálculo ou peso 

comum, quando em disputa valor jurídico e social que, em muito supera, qualquer 

risco ou dano de eventual reconhecimento, ao final, da improcedência do pedido. Nem 

mesmo a tese da licitação, cuja legislação conhece hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade, pode impor-se em circunstâncias tão especiais, de perigo de vida ou à 

saúde. Cabe ao Poder Público garantir a saúde, de forma gratuita aos que dela 

necessitem, e provendo tratamentos e medicamentos, que não se limitam aos 

disponíveis segundo os critérios da Administração, senão que de acordo com a 

comprovada necessidade do hipossuficiente, e ainda segundo as prescrições médicas 

de cada caso concreto, ficando relegada ao julgamento do mérito a discussão de 

eventuais controvérsias técnicas, em termos de adequação ou eficiência dos meios de 

cura ou melhoria da saúde do paciente, se, como no caso, tenha sido a prescrição 

médica fornecida como meio emergencial de tutela da condição digna de vida. 

Finalmente, a multa diária, cominação decorrente de lei, por violação da obrigação de 

fazer, é igualmente aplicável ao Poder Publico, cuja prerrogativa de precatório não 

impede a imposição da sanção pecuniária, cuja execução, esta sim, deve observar, 

porém, o devido processo legal.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 684.646, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; REsp 770.295, Rel. Min Teori Albino 

Zavascki. 
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Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.009667-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 16/11/2005 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Fortéo. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não.  

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2005.03.00.040368-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 16/11/2005 

Relator: Rel. Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Insulina NHP 100 uso contínuo; Avandia 4 mg uso 

contínuo; fitas para glicemia capilar (150 por mês); e seringas ultrafinas com agulhas 

(40 por mês). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “No mais, cabe salientar que, no exame da medida requerida, o que se 

teve como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo, do ente público onerado, foi o direito social à saúde, invocado em 

favor da autora que, para controle e tratamento de doença grave, necessita de 

medicamento especial, de custo além de suas posses, e não fornecido, voluntária e 
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gratuitamente, pelo Poder Público. 

A irreversibilidade da medida não é questão a ser definida, em cálculo ou peso 

comum, quando em disputa valor jurídico e social que, em muito supera, qualquer 

risco ou dano de eventual reconhecimento, ao final, da improcedência do pedido. Cabe 

ao Poder Público garantir a saúde, de forma gratuita, aos que dela necessitem, e 

provendo tratamentos e medicamentos, que não se limitam aos disponíveis segundo os 

critérios da Administração, senão que de acordo com a comprovada necessidade do 

hipossuficiente, e ainda segundo as prescrições médicas de cada caso concreto, ficando 

relegada ao julgamento do mérito a discussão de eventuais controvérsias técnicas, em 

termos de adequação ou eficiência dos meios de cura ou melhoria da saúde do 

paciente, se, como no caso, tenha sido a prescrição médica fornecida como meio 

emergencial de tutela da condição digna de vida.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 684.646, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2002.61.04.011417-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 15/03/2006 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Viread. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “A compreensão do direito, assim construído em consagração ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem 

econômica que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. 

Neste sentido, cabe salientar que o que se tem como preponderante, acima do interesse 

econômico, orçamentário e administrativo do ente público onerado, foi, por opção 



249 
 

 

inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e social à saúde, 

especialmente em relação aos economicamente hipossuficientes que para controle e 

tratamento de doença grave necessitam, como condição de sobrevivência com 

dignidade, de medicamentos especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, 

voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público. 

Os princípios invocados pelo Poder Publico, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo como emanações do 

princípio da separação dos Poderes, não podem prevalecer sobre valores como vida, 

dignidade da pessoa humana, proteção e solidariedade social, bases e fundamentos de 

nossa civilização.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: A apelação e reexame necessário improvidos.  

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: ROMS 1999.00781210, Rel. Min. Peçanha Martins; REsp 323.337, Rel. Min. 

José Delgado. 

b) No julgamento colegiado: 

STF: Re-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco 

Aurélio Mello, RE-AgR 255.627, Rel. Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. 

Min. Carlos Velloso. 

STJ: AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2005.03.00.009048-3 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 05/04/2006 

Relator: Des. Lazarano Neto 

Medicamento pleiteado: Gleevec. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            
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(  ) Impacto orçamentário 

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não. 

 

Classe: Agravo regimental em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2002.03.00.036811-3 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 07/06/2006 

Relator: Des. Fábio Prieto 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, 

porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é 

distribuído por “toda a sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da 

CF).”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a seguridade social, o seu 

financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma direta e indireta, segundo o 

artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 570.455, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

393.175, Rel. Min. Celso de Mello; AI 574.618, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 554.582, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 564.978, 
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Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.253, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 417.792, 

Rel. Min. Sepúlveda Petence; AI 522.579, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 492.437, Rel. 

Min. Cezar Peluso. 

STJ: REsp 690.483, Rel. Min. José Delgado;  REsp 513.842, Rel. Min. Castro Meira. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.085979-1 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 28/03/2007 

Relator: Des. Fábio Prieto 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados: ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, 

porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é 

distribuído por “toda a sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da 

CF)”.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a seguridade social, o seu 

financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma direta e indireta, segundo o 

artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 570.455, Rel. Min. Celso de Mello; 

RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello; AI 574.618, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 

554.582, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 

564.978, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.253, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 

417.792, Rel. Min. Sepúlveda Petence; AI 522.579, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 

492.437, Rel. Min. Cezar Peluso. 

STJ: REsp 724.301, Rel. Min. Teori Zavascki; REsp 507.966, Rel. Min. José Arnaldo 

da Fonseca; AgRg no REsp 410.835, Rel. Min. Hamilton Carvalhido.  
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Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.089573-4 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 02/05/2007 

Relator: Des. Fabio Prieto 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: 

a) Na decisão monocrática: 

“Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, porque a saúde 

integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é distribuído por “toda a 

sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da CF).” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, na 

decisão monocrática, afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a 

seguridade social, o seu financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, segundo o artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento provido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello;; 

AI 554.582, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 

564.978, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.437, Rel. Min. Cezar Peluso. 

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2005.61.23.001828-1 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 09/05/2007 

Relator: Des. Carlos Muta 
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Medicamentos pleiteados: Enbrel (Etanercepte). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “A compreensão do direito, assim construído em consagração ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem 

econômica que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. 

Nesse sentido, cabe salientar que o que se tem como preponderante, acima do interesse 

econômico, orçamentário e administrativo do ente público onerado, foi, por opção 

inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e social à saúde, 

especialmente em relação aos economicamente hipossuficientes que para controle e 

tratamento de doença grave necessitam, como condição de sobrevivência com 

dignidade, de medicamentos especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, 

voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público. 

Os princípios invocados pelo Poder Público, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo com emanações do 

princípio da separação dos Poderes, não podem prevalecer sobre valores como vida, 

dignidade da pessoa humana, proteção e solidariedade social, bases e fundamentos de 

nossa civilização”.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de 

Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. Min. 

Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: REsp 527.356, Rel. Min. Eliana Calmon; AgREsp 690.483, Rel. Min. José 

Delgado; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2006.03.00.116584-7 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 30/05/2007 
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Relator: Des. Fábio Prieto 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: 

a) Na decisão monocrática: 

“Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, porque a saúde 

integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é distribuído por “toda a 

sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da CF).” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, em 

decisão monocrática, afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a 

seguridade social, o seu financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, segundo o artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 570.455, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

393.175, Rel. Min. Celso de Mello; AI 574.618, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 554.582, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 564.978, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.253, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 417.792, 

Rel. Min. Sepúlveda Petence; AI 522.579, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 492.437, Rel. 

Min. Cezar Peluso. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.021794-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 25/07/2007 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Verteporfina 15 mg. 
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2005.03.00.072489-7 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 25/07/2007 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Glivec. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 
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Otávio de Noronha; REsp 749.082, Rel. Min. Francisco Falcão; REsp 827.133, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki; REsp 516.359, Rel. Min. Peçanha Martins.  

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2004.03.00.073829-6 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 29/08/2007 

Relator: Des. Regina Costa 

Medicamento pleiteado: Fortéo 750 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

citando a desembargadora apenas que a saúde faz parte da seguridade social (art. 195, 

caput). 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2007.03.00.092494-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 07/02/2008 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Sustent. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  
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Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2007.03.00.089319-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 14/02/2008 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamentos pleiteados: Darunavir e T-20 (Fuzeon). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha; REsp 700.873, Rel. Min. João Otávio de Noronha; EdREsp 

853.738, Rel. Min. Teori Zavascki.  
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Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2007.03.00.097793-0 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 24/03/2008 

Relator: Des. Fabio Prieto  

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, 

porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é 

distribuído por “toda a sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da 

CF).” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a seguridade social, o seu 

financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma direta e indireta, segundo o 

artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 570.455, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

393.175, Rel. Min. Celso de Mello; AI 574.618, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 554.582, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 564.978, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.253, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 417.792, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 522.579, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 492.437, Rel. 

Min. Cezar Peluso. 

STJ: REsp 690.483, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo interno em suspensão de segurança 

Nº do processo: 2008.03.00.011243-1 UF: SP 

Órgão julgador: Orgão Especial Data do julgamento: 28/05/2008 
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Relator: Des. Pres. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Iscover 75 mg, Sinvastatina 20 mg, Selozok 50 mg e 

Aspirina Prevent 100 mg.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(X) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Com efeito, insuficiente para caracterizar ofensa à econômica 

pública, a simples afirmação de que o montante pago à beneficiária da decisão, cuja 

execução a requerente pretende ver suspensa, comprometerá outros programas de 

saúde implementados pela Municipalidade”. 

“A municipalidade não trouxe qualquer dado que comprovasse a alegada lesão à 

economia pública. Com efeito, o requerente sequer faz menção ao montante que será 

gasto com o medicamento que, por determinação judicial, será ministrado à paciente. 

Esclareça-se que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, em casos tais, é no 

sentido de que a lesão a ensejar a suspensão deve ser inequivocamente demostrada, 

inocorrente no presente caso. 

Demais disso, na hipótese dos autos, a decisão beneficia tão-somente uma paciente, e 

além disso a responsabilidade sobre o pagamento do medicamento em referência 

recaiu sobre o Sistema Único de Saúde.”  

“Não há falar-se ainda em ausência de previsão orçamentária, na medida em que, por 

se tratar de mero quadro organizatório, não se sobrepõe ao direito à saúde; e tampouco 

em violação ao princípio da separação dos poderes, considerando a obrigação da 

autoridade judiciária em reparar lesão a direito. 

De se ressaltar que o pedido mediato da interessada da ação ordinária é a manutenção 

da vida, o qual não se sujeita à discussão a respeito da existência de verba ou não para 

tanto”. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: STA 212, Rel. Min. Ellen Gracie; SL 188, Rel. Min. Ellen Gracie; SS 3403, Rel. 

Min. Ellen Gracie. 

STJ: AgRg na SL 125, Rel. Min. Barros Monteiro; AgRg na SS 1223, Rel. Min. 

Edson Vidigal. 
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Classe: Agravo inominado em agravo de instrumento 

Nº do processo: 2006.03.00.107233-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 03/07/2008 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Sinvastatina e Aradois. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“Na questão de fundo, devolvida para a formulação de juízo de plausibilidade jurídica, 

cabe destacar que se encontra consolidada a jurisprudência, firme no sentido da 

prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

b) No julgamento colegiado: 

“Como se observa, a decisão agravada baseou-se em firme jurisprudência, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 
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STJ: ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; AgRSTA 83, Rel. Min. Edson 

Vidigal; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux. 

b) No julgamento colegiado: 

STJ: REsp 527.356, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo interno em suspensão de segurança  

Nº do processo: 2007.03.00.094692-1 UF: SP 

Órgão julgador: Orgão Especial Data do julgamento: 10/09/2008 

Relator: Des. Pres. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Fortéo. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(X) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Com efeito, insuficiente para caracterizar ofensa à econômica 

pública, a simples afirmação de que o montante pago à beneficiária da decisão, cuja 

execução a requerente pretende ver suspensa, comprometerá outros programas de 

saúde implementados pela Municipalidade”. 

“A municipalidade não trouxe qualquer dado que comprovasse a alegada lesão à 

economia pública. Com efeito, o requerente sequer faz menção ao montante que será 

gasto com o medicamento que, por determinação judicial, será ministrado à paciente. 

Esclareça-se que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, em casos tais, é no 

sentido de que a lesão a ensejar a suspensão deve ser inequivocamente demostrada, 

inocorrente no presente caso. 

Demais disso, na hipótese dos autos, a decisão beneficia tão-somente uma paciente, e 

além disso a responsabilidade sobre o pagamento do medicamento em referência 

recaiu sobre o Sistema Único de Saúde.” 

“Não há falar-se ainda em ausência de previsão orçamentária, na medida em que, por 

se tratar de mero quadro organizatório, não se sobrepõe ao direito à saúde; e tampouco 

em violação ao princípio da separação dos poderes, considerando a obrigação da 

autoridade judiciária em reparar lesão a direito. 

De se ressaltar que o pedido mediato da interessada da ação ordinária é a manutenção 

da vida, o qual não se sujeita à discussão a respeito da existência de verba ou não para 
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tanto”. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: STA 212, Rel. Min. Ellen Gracie; SL 188, Rel. Min. Ellen Gracie; SS 3.403, Rel. 

Min. Ellen Gracie. 

STJ: AgRg na SL 125, Rel. Min. Barros Monteiro; AgRg na SS 1.223, Rel. Min. 

Edson Vidigal.  

 

Classe: Agravo inominado em agravo de instrumento 

Nº do processo: 2007.03.00.056420-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 11/09/2008  

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Insulina glargina (Lanctus). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“Na questão de fundo, devolvida para a formulação de juízo de plausibilidade jurídica, 

cabe destacar que se encontra consolidada a jurisprudência, firme no sentido da 

prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

b) No julgamento colegiado:  

“Por outro lado, a decisão agravada tem lastro em firme jurisprudência, que faz 

prevalecer a garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo 
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financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover os 

meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; AgRSTA 83, Rel. Min. Edson 

Vidigal; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 898.260, Rel. Castro Meira; REsp 

840.912, Rel. Teori Zavascki. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2008.03.00.007708-0 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma  Data do julgamento: 18/09/2008 

Relator: Des. Fabio Prieto 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Registre-se que o fornecimento do medicamento não é gratuito, 

porque a saúde integra o conjunto da seguridade social, cujo financiamento é 

distribuído por “toda a sociedade, de forma direta e indireta” (art. 195, “caput”, da 

CF).” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

afirmando que, pelo fato de o direito à saúde integrar a seguridade social, o seu 

financiamento é distribuído por toda a sociedade, de forma direta e indireta, segundo o 

artigo 195, caput da Constituição Federal. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 
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Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AI 522.579-7, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 570.455, Rel. Min. Celso de Mello; RE 

393.175, Rel. Min. Celso de Mello; AI 574.618, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 554.582, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 562.561, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 564.978, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 492.253, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 417.792, 

Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 522.579, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 492.437, Rel. 

Min. Cezar Peluso. 

STJ: REsp 690.483, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento 

Nº do processo: 2009.03.00.002928-3 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 25/06/2009 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Idursulfase elaprase. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:   

a) Na decisão monocrática: 

“Na questão de fundo, devolvida para a formulação de juízo de plausibilidade jurídica, 

cabe destacar que se encontra consolidada a jurisprudência, firme no sentido da 

prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“Por fim, deve ser afastada a alegação de que se trata de medicamento de alto custo, 

visto que em circunstâncias tão especiais, de perigo de vida ou à saúde, deve o Poder 

Público primar pelo direito subjetivo essencial, relacionado à dignidade da pessoa 

humana, previsto e tutelado pela Constituição Federal.” 

b) No julgamento colegiado:  
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“Por outro lado, a decisão agravada tem lastro em firme jurisprudência, que faz 

prevalecer a garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo 

financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover os 

meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não.  

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: AGA 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; 

REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; 

AGA 842.866, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; 

AgRSTA 83, Rel. Min. Edson Vidigal; Resp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2005.03.00.040585-8 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 08/10/2009 

Relator: Des. Fabio Prieto  

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento provido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não. 
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Classe: Suspensão de tutela antecipada 

Nº do processo: 2009.03.00.002662-2 UF: SP 

Órgão julgador: Órgão Especial Data do julgamento: 14/10/2009 

Relator: Des. Pres. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Rapamune 1 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(X) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Com efeito, insuficiente para caracterizar ofensa à econômica 

pública, a simples afirmação de que o montante pago à beneficiária da decisão, cuja 

execução a requerente pretende ver suspensa, comprometerá outros programas de 

saúde implementados pela Municipalidade”. 

“A municipalidade não trouxe qualquer dado que comprovasse a alegada lesão à 

economia pública. Com efeito, o requerente sequer faz menção ao montante que será 

gasto com o medicamento que, por determinação judicial, será ministrado à paciente. 

Esclareça-se que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, em casos tais, é no 

sentido de que a lesão a ensejar a suspensão deve ser inequivocamente demostrada, 

inocorrente no presente caso. 

Demais disso, na hipótese dos autos, a decisão beneficia tão-somente uma paciente, e 

além disso a responsabilidade sobre o pagamento do medicamento em referência 

recaiu sobre o Sistema Único de Saúde.” 

“Não há falar-se ainda em ausência de previsão orçamentária, na medida em que, por 

se tratar de mero quadro organizatório, não se sobrepõe ao direito à saúde; e tampouco 

em violação ao princípio da separação dos poderes, considerando a obrigação da 

autoridade judiciária em reparar lesão a direito. 

De se ressaltar que o pedido mediato da interessada da ação ordinária é a manutenção 

da vida, o qual não se sujeita à discussão a respeito da existência de verba ou não para 

tanto”.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social?  Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. Há voto-vista da desembargadora 

Anna Maria Pimentel, apenas quanto à possibilidade de suspensão de tutela em 

decisões de competência do Juizado Criminal Federal.  
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Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: STA 212, Rel. Min. Ellen Gracie; SL 188, Rel. Min. Ellen Gracie; SS 3403, Rel. 

Min. Ellen Gracie. 

STJ: AgRg na SL 125, Rel. Min. Barros Monteiro; AgRg na SS 1.223, Rel. Min. 

Edson Vidigal. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2009.03.00.023313-5 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 05/11/2009 

Relator: Des. Roberto Haddad 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp. 674.803, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. 

Luiz Fux; REsp 1.062.960, Rel. Min. Francisco Falcão.  

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2002.61.00.002563-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 03/12/2009 

Relator: Des. Cecilia Marcondes 
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Medicamento pleiteado: Glivec.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

“Assim, diante dos comandos emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil e da Lei (Lei nº 8.080/90), regramentos destinados a proteger um bem maior – o 

direito à vida -, não cabe a alegação, de cunho meramente financeiro, de que o 

fornecimento do remédio à autora, em detrimento dos demais cidadãos, privilegiaria o 

interesse de um em detrimento do interesse de muitos. A argumentação, embora 

substanciosa, levaria ao incrédulo entendimento de que somente os brasileiros 

vitimados por endemias receberiam tratamento estatal, ficando os pátrios acometidos 

por outros males, diversos daqueles, abandonados à própria sorte. Certamente esta não 

é e nem foi a intenção do legislador”. 

“Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles relacionados ao 

direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à assistência social e à 

solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais restrições financeiras, razão pela qual 

procede o suplico do autor no que tange ao direito de receber o fornecimento da 

medicação de que necessita”. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social?  Não. 

Resultado do julgamento: Apelação do autor parcialmente provida. Agravo retido e 

apelação da União prejudicados.   

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não.  

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2004.61.14.005669-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 25/03/2010 

Relator: Des. Cecilia Marcondes 

Medicamento pleiteado: Insulina glargina (lanctus), insulina humalog, fitas e 

seringas. 
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Assim, diante dos comandos emanados da Constituição da 

República Federativa do Brasil e da Lei (Lei nº 8.080/90), regramentos destinados a 

proteger um bem maior – o direito à vida -, não cabe a alegação, de cunho meramente 

financeiro, de que o fornecimento do remédio à autora, em detrimento dos demais 

cidadãos, privilegiaria o interesse de um em detrimento do interesse de muitos. A 

argumentação, embora substanciosa, levaria ao incrédulo entendimento de que 

somente os brasileiros vitimados por endemias receberiam tratamento estatal, ficando 

os pátrios acometidos por outros males, diversos daqueles, abandonados à própria 

sorte. Certamente esta não é e nem foi a intenção do legislador”. 

“Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles relacionados ao 

direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à assistência social e à 

solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais restrições financeiras, razão pela qual 

procede o suplico da autora no que tange ao direito de receber o fornecimento da 

medicação de que necessita”. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim. 

Trecho da decisão monocrática da relatora, referida no acordão, cita o princípio da 

“universalidade de cobertura e atendimento” (art. 194, parágrafo único, I, da 

Constituição Federal). 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: AgRg no Ag. 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag 886.974, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2010.03.00.010009-5 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 17/06/2010  

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Não. 
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:   

a) Na decisão monocrática: 

“Na questão de fundo, devolvida para a formulação de juízo de plausibilidade jurídica, 

cabe destacar que se encontra consolidada a jurisprudência, firme no sentido da 

prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

b) No julgamento colegiado:  

“Por outro lado, a decisão agravada tem lastro em firme jurisprudência, que faz 

prevalecer a garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo 

financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover os 

meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: AGA 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; 

REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; AgRSTA 83, Rel. Min. Edson Vidigal; 

Resp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 898.260, Rel. Min. Castro Meira; REsp 

840.912, Rel. Min. Teori Zavascki. 

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2008.61.09.000888-1  UF: SP 
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Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 08/07/2010 

Relator: Juiz federal convocado Valdeci dos Santos 

Medicamento pleiteado: Imunomodulador acetato de glatiramer (Copaxone). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para dispensar 

qualquer fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. Assim, 

esse direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, deve se sobrepor 

quando confrontado com qualquer outro. Qualquer empenho destinado a salvar uma 

vida é digno de louvor, não sendo plausível qualquer tentativa de escusa por parte do 

Estado, seja sob o frágil argumento de alto custo de dispêndio monetário ou a falta de 

previsão orçamentária para tanto ou, ainda, sob o argumento de ser mero financiador e 

gestor do SUS e não executor de suas atividades, não podendo propiciar a concessão 

de tratamento e medicamento aos necessitados”.  

“Outrossim, não merece prosperar, in casu, a alegação de intervenção indevida do 

Poder Judiciário ao determinar o fornecimento do medicamento à impetrante, sendo 

certo que restou comprovado nos autos a sua mais absoluta necessidade, bem como a 

impossibilidade da família em oferecer o tratamento adequado, com a dignidade 

merecida, não podendo prevalecer eventual negativa de tratamento em detrimento do 

direito à vida”. 

“Em suma, se é dever do Estado garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

saúde daqueles que necessitam de sua atuação, em face da própria hipossuficiência, 

não dispondo a família da de meios para fazê-lo, compete à sociedade e ao Estado a 

viabilização dos recursos para garantir a referida proteção, impondo-se, pois, a 

confirmação da sentença quanto ao mérito da impetração.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não.  

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 772.264, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha; AGA 842.866, Rel. Min. Luiz Fux; AGA 1.044.354, Rel. Min. Luiz Fux; 

AgR no MS 14.559, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; REsp 948.579, Rel. Min. José 

Delgado. 
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Classe: Apelação  

Nº do processo: 2005.61.19.001682-5 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 08/07/2010 

Relator: Juiz federal convocado Valdeci dos Santos 

Medicamento pleiteado: Não há a exposição, de forma clara, dos medicamentos 

pleiteados. O juiz federal convocado, em sua decisão, cita laudo de perito oficial que 

atesta a vantagem das insulinas Lanctus e Humalog, além de afirmar que o custo para 

o tratamento da doença do menor autor da ação gira em torno de R$600,00 por mês, 

gastos com insulina, fitas de glicosímetro e demais medicamentos.   

Argumentos econômicos citados: ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para dispensar 

qualquer fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. Assim, 

esse direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, deve se sobrepor 

quando confrontado com qualquer outro. Qualquer empenho destinado a salvar uma 

vida é digno de louvor, não sendo plausível qualquer tentativa de escusa por parte do 

Estado, seja sob o frágil argumento de alto custo de dispêndio monetário ou a falta de 

previsão orçamentária para tanto ou, ainda, sob o argumento de ser mero financiador e 

gestor do SUS e não executor de suas atividades, não podendo propiciar a concessão 

de tratamento e medicamento aos necessitados”.  

“Outrossim, não merece prosperar, in casu, a alegação de intervenção indevida do 

Poder Judiciário ao determinar o fornecimento dos medicamentos que melhor atendam 

a necessidade da autora, sendo certo que restou demonstrado nos autos a sua mais 

absoluta necessidade, bem como a impossibilidade da família em oferecer o tratamento 

adequado com a dignidade merecida, não podendo prevalecer eventual negativa de 

tratamento em detrimento do direito à vida”. 

“Em suma, é dever do Estado, garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

saúde daqueles que necessitam de sua atenção em face da própria hipossuficiência. No 

caso em tela, não dispondo a família da apelada de meios para fazê-lo, compete à 

sociedade e ao Estado a viabilização dos recursos para garantir a referida proteção, 

impondo-se, pois, a confirmação da sentença atacada.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações improvidas. 
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Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 772.264, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha; AGA 842.866, Rel. Min. Luiz Fux; AGA 1.044.354, Rel. Min. Luiz Fux. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2005.61.00.021188-5 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 08/07/2010 

Relator: Juiz federal convocado Valdeci dos Santos 

Medicamentos pleiteados: Ácido Ursodesoxicólico 900 mg/dia (Ursacol). 

Argumentos econômicos citados: ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para dispensar 

qualquer fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. Assim, 

esse direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, deve se sobrepor 

quando confrontado com qualquer outro. Qualquer empenho destinado a salvar uma 

vida é digno de louvor, não sendo plausível qualquer tentativa de escusa por parte do 

Estado, seja sob o frágil argumento de alto custo de dispêndio monetário ou a falta de 

previsão orçamentária para tanto ou, ainda, sob o argumento de ser mero financiador e 

gestor do SUS e não executor de suas atividades, não podendo propiciar a concessão 

de tratamento e medicamento aos necessitados”.  

“Outrossim, não merece prosperar, in casu, a alegação de intervenção indevida do 

Poder Judiciário ao determinar o fornecimento do medicamento à autora, sendo certo 

que restou comprovado nos autos a sua mais absoluta necessidade, bem como a 

impossibilidade da família em oferecer o tratamento adequado com a dignidade 

merecida, não podendo prevalecer eventual negativa de tratamento em detrimento do 

direito à vida”.  

“Em suma, é dever do Estado, garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

saúde daqueles que necessitam de sua atuação em face da própria hipossuficiência e, 

no caso em tela, não dispondo a família da apelada de meios para fazê-lo, compete à 

sociedade e ao Estado a viabilização dos recursos para garantir a referida proteção, 

impondo-se, pois, a confirmação da sentença atacada.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 
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Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 948.579, Rel. Min. José Delgado; AGA 842.866, Rel. Min. Luiz Fux. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2008.61.08.003442-1 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 15/07/2010 

Relator: Juiz federal convocado Valdeci dos Santos 

Medicamentos pleiteados: Tratamento no país para Discinesia Tardia, incluindo 

despesas com internação, medicação e fisioterapia diária, até obter uma cirurgia no 

exterior financiada pelo Estado. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para dispensar 

qualquer outra fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. 

Assim, esse direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, deve se 

sobrepor quando confrontado com qualquer outro. Qualquer empenho destinado a 

salvar uma vida é digno de louvor, não sendo plausível qualquer tentativa de escusa 

por parte do Estado, seja sob o frágil argumento de alto custo de dispêndio monetário 

ou a falta de previsão orçamentária para tanto ou, ainda, sob o argumento de ser mero 

financiador e gestor do SUS e não executor de suas atividades, não podendo propiciar 

a concessão de tratamento e medicamento aos necessitados”.  

“Em suma, se é dever do Estado, garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à 

saúde daqueles que necessitam de sua atuação em face da própria hipossuficiência, não 

dispondo, pois, a família de meios para fazê-lo, compete à sociedade e ao Estado a 

viabilização dos recursos para garantir a referida proteção.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação parcialmente provida.  

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 89.240, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira; REsp 656.979, Rel. Min. 
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Castro Meira; REsp 772.264, Rel. Min. João Otávio de Noronha; AGA 842.866, Rel. 

Min. Luiz Fux; AGA 1.044.354, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 948.579, Rel. Min. José 

Delgado; REsp 662.033, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.014428-1 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 12/08/2010 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Emend 125 mg e 80 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mais devolvido, encontra-se consolidada a jurisprudência, firme no sentido da 

prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

b) No julgamento colegiado: 

“Por outro lado, a decisão agravada tem lastro em firme jurisprudência, que faz 

prevalecer a garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo 

financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover os 

meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“Por fim, as demais alegações, devem ser, igualmente, afastadas, visto que em 

circunstâncias tão especiais, de perigo de vida ou a saúde, deve o Poder Publico primar 

pelo direito subjetivo essencial, relacionado à dignidade da pessoa humana, previsto e 

tutelado constitucionalmente.” 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: AGA 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; 

REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; AgRSTA 83, Rel. Min. Edson Vidigal; 

Resp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2004.61.14.004647-7 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 12/08/2010 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Adalimumabe. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se consolidada a jurisprudência no sentido da prevalência da 

garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo financeiro 

imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover os meios para o 

fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, segundo prescrição 

médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal ou familiar, sem o 

que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, reconhecida e declarada pela 

Constituição de 1988.” 

“As demais alegações, devem ser, igualmente, afastadas, visto que em circunstâncias 

tão especiais, de perigo de vida ou à saúde, deve o Poder Público primar pelo direito 

subjetivo essencial, relacionado à dignidade da pessoa humana, previsto e tutelado 

constitucionalmente.” 
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b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. 

Neste sentido, cabe salientar que o que se tem como preponderante, acima do interesse 

econômico, orçamentário e administrativo do ente público onerado, foi, por opção 

inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e social à saúde, 

especialmente em relação aos economicamente hipossuficientes que para controle e 

tratamento de doença grave necessitam, como condição de sobrevivência com 

dignidade, de medicamentos especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, 

voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público. 

Os princípios invocados pelo Poder Público, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo como emanações do 

princípio da separação dos Poderes, não podem prevalecer sobre valores como vida, 

dignidade da pessoa humana, proteção e solidariedade social, bases e fundamentos de 

nossa civilização. 

Certo pois que, ao contrário do que alegado pelo Município de São Bernardo do 

Campo, a jurisprudência da Suprema Corte, nos processos indicados em seu recurso, 

de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, rejeitou os fundamentos de ordem 

econômica deduzidos pelo Poder Público, para reconhecer o direito à saúde, 

especialmente em relação aos economicamente hipossuficientes, que para controle e 

tratamento de doença grave necessitam, como condição de sobrevivência com 

dignidade, de medicamentos especiais, de custo além de suas posses e não fornecidos, 

voluntária e gratuitamente pelo Poder Público. [...]” 

“No tocante a STA 91, também indicada pelo Município de São Bernardo do Campo, 

cumpre observar que foi proferida em Ação Civil Pública, sendo certo que a Suprema 

Corte, nos julgados acima transcritos, fez consignar, nos votos manifestados, que “a 

análise de decisões dessa natureza deve ser feita caso a caso, considerando-se todos os 

elementos normativos e fáticos da questão jurídica debatida.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravos inominados improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática:  

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; 

RE-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco 

Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. 
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Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; REsp 656.979, Rel. Min. Castro 

Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; AgREsp 690.483, Rel. Min. José 

Delgado; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon 

. 

b) No julgamento colegiado: 

STF: AgR na STA 175, Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR na STA 278, Rel. Min. 

Gilmar Mendes; AgR na SS 3724, Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR. na SS 2944, Rel. 

Min. Gilmar Mendes; AgR na SS 2361, Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR na SS 3345, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR na SS 3355, Rel. Min. Gilmar Mendes; AgR na SL 47, 

Rel. Min. Gilmar Mendes. 

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2008.03.00.007667-0 UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 25/11/2010 

Relator: Des. Regina Costa 

Medicamento pleiteado: Elaprese (Idursulfase). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

citando a desembargadora, na decisão monocrática referida no agravo de instrumento, 

o artigo 195, “caput”, da Constituição Federal, para expor que a saúde faz parte do 

sistema da seguridade social. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: Não. 
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Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2008.03.00.005908-8 UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 25/11/2010 

Relator: Des. Regina Costa 

Medicamento pleiteado: Elaprase (Idursulfase). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

citando a desembargadora, na decisão monocrática referida no agravo de instrumento, 

o artigo 195, “caput”, da Constituição Federal, para expor que a saúde faz parte do 

sistema da seguridade social. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira. 

 

Classe: Medida Cautelar 

Nº do processo: 2004.03.00.031099-5 UF: SP 

Órgão julgador: Turma C do Projeto 

Mutirão Judiciário 

Data do julgamento: 26/01/2011 

Relator: Juiz federal convocado Silva Neto 

Medicamento pleiteado: Topamax 100 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  
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Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Medida cautelar provida. Agravo regimental prejudicado. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AgR no RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello. 

STJ: AGA 200701276601, Rel. Min. Mauro Campbell; REsp 200400922495, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2008.03.00.039774-7 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 10/02/2011 

Relator: Des. Regina Costa 

Medicamento pleiteado: Lenalidomida. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

citando a desembargadora, no voto monocrático referido no agravo de instrumento, o 

artigo 195, “caput”, da Constituição Federal, para expor que a saúde faz parte do 

sistema da seguridade social. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira. 
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Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.032307-2 UF: MS 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 10/02/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STJ: REsp: 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2010.03.00.034775-1 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 17/02/2011 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Source CF pediatric drops (gotas) 60 ml, Cystilac-support 

900 g e Peptamen junior 400 g. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  
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a) Na decisão monocrática: 

“Na questão de fundo, cabe destacar que se encontra consolidada a jurisprudência, 

firme no sentido da prevalência da garantia da tutela à saúde do cidadão 

hipossuficiente sobre eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o 

Sistema Único de Saúde deve prover os meios para o fornecimento de medicamento e 

tratamento que sejam necessários, segundo prescrição médica, a pacientes sem 

condições financeiras de custeio pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da 

sua concepção de tutela social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988”.  

“As demais alegações – como as de que inexiste fundamento médico para amparar tal 

prescrição, não comprovada a existência de similar de outras marcas aptas ao mesmo 

tratamento, a importação exige autorização da ANVISA etc. – são concernentes ao 

mérito, cabendo, na fase própria, a produção de prova científica e médica da 

inutilidade ou inadequação do tratamento e medicamentos que foram prescritos, ou da 

existência de outras alternativas mais próprias e de menor custo ao erário, além do que 

mais interessar à defesa dos réus, porém diante da documentação médica juntada aos 

autos – por cuja veracidade e termos respondem seus subscritos, civil, administrativa e 

penalmente-, a qual se deve emprestar a presunção de validade e eficácia, nesta 

cognição inicial, não se pode vislumbrar como razoável a sujeição do paciente à risco 

de saúde e vida, a partir de dúvidas e questionamentos jurídicos, cuja resolução exige 

dilação probatória para contraposição ao que foi previamente produzido na instrução 

da inicial.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STJ: AGA 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; 

REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; 

ROMS 11.129, Rel. Min. Peçanha Martins; AgRsta 83, Rel. Min. Edson Vidigal; Resp 

658.323, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 898.260, Rel. Min. Castro Meira; 840.912, Rel. 

Min. Teori Zavascki. 

 

Classe: Agravo de Instrumento  

Nº do processo: 2009.03.00.029478-1 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 24/03/2011 
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Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamentos pleiteados: Insulina glardina (lanctus), Glucovance 500/2,5Mg, 

Caneta Lantus optipen pro e agulhas compatíveis. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2003.61.26.002924-7   

Órgão julgador: Turma C Data do julgamento: 30/03/2011 

Relator: Juiz convocado Wilson Zauhy 

Medicamento pleiteado: Não. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário 

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação improvida. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.903, Rel. Min. Castro Meira. 
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Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2009.03.00.014097-2 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 30/03/2011 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Glivec. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão de grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, razão pela qual se impõe o fornecimento do medicamento.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2007.03.00.096778-0  UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 31/03/2011 

Relator: Des. Consuelo Yoshida  

Medicamento pleiteado: Naglazyme (Galsulfase) 5mg, 20 ml.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STJ: CC 107.369, Rel. Min. Luiz Fux; Resp 719.716, rel. Castro Meira, AGA 

1.107.605, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 898.260, Rel. Min Castro Meira. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2009.03.00.042566-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 31/03/2011 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Insulina glardina (lanctus), Insulina homolog, aparelho para 

dosagem diária de glicemia, fitas e lancetas. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade 

humana, do direito À saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se que a 

lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, razão pela qual se impõe o fornecimento do medicamento.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.035443-3 UF: SP 
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Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 31/03/2011 

Relator: Des. Nery Junior  

Medicamento pleiteado: Vimpat (Locosamida). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário   

Argumentação: “Sob a óptica de princípios constitucionais – da dignidade humana, 

do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade – infere-se a lesão grade e 

de difícil reparação que se mostra, na verdade, na expectativa de vida do paciente, 

autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 527, III, 

CPC.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento provido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2000.61.04.000855-2 UF: SP 

Órgão julgador: 1ª Turma Data do julgamento: 05/04/2011 

Relator: Des. Johonsom di Salvo 

Medicamento Pleiteado: Tratamento contra leucemia mielóide crônica, inclusive com 

a concessão de medicamentos. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 
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“Saliento mais uma vez, que o que se teve como preponderante, acima do interesse 

econômico, orçamentário e administrativo, do ente publico onerado – União, foi o 

direito à vida e à saúde, invocado em favor do autor que, para controle e tratamento de 

doença grave, necessitou de transplante, tratamento e medicamento especiais, de custo 

alto, e não fornecido, voluntária e gratuitamente pelo Poder Público.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática:  

STF: RE-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de Mello. 

STJ: AgRg no Ag 940.317, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgResp 200800277342, Rel. 

Min. Luiz Fux; AGA 200800916382, Rel. Min. Luiz Fux; AgRgResp 200701092308, 

Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 200602590936, Rel. Min. José Delgado.  

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.037976-4 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 28/04/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Avastin ou Lucentis. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário 

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 
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STJ: REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2005.61.13.003448-3 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 18/08/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamentos pleiteados: Predinisolona, Fenofloxina, Foradil, Berotec, Atravent, 

Aerolin e Levofloxacino.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: MC na ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello. 

STJ: REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio e Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz 

Fux; AgR no REsp 1.136.549, Rel. Min. Humberto Martins. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2011.03.00.008517-7 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 25/08/2011 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Tarceva (Erlotinibe) 150 mg.  
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Pode Público, pois o Sistema Único de Saúde – SUS deve 

prover os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam 

necessários, segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de 

custeio pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela 

social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988”.  

“As alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, 

competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do 

medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do programa de fornecimento, 

existência de medicamentos alternativos, entre outras, não podem ser acolhidas diante 

da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito da agravante à tutela 

judicial específica que se requereu, com o fornecimento de medicamento essencial à 

garantia da respectiva saúde.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática:  

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; REsp 656.979, Rel. Min. Castro 

Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins;; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. 

Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  
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Nº do processo: 2005.61.26.000741-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma  Data do julgamento: 25/08/2011 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Fortéo. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Publico, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações fazendárias de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual, 

restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre 

política de saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes 

terapêuticas do programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, 

entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada 

configuração do direito da autora à tutela judicial específica que se requereu, com o 

fornecimento de medicamento essencial à garantia da respectiva saúde”.  

b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente público onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do 

constituinte, o direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos 

economicamente necessitados que, para controle e tratamento de doença grave 

necessitam, como condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos 

especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, 

pelo Poder Público”.  
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso; AI-ED 496.111, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 507.205, Rel. Min. José Delgado; REsp 656.979, Rel. Min. Castro 

Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2009.61.03.003670-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 22/09/2011 

Relator: Des. Cecilia Marcondes 

Medicamento pleiteado: Ritmonorm 300 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: 

a) Na decisão monocrática: 

“Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles relacionados ao 

direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à assistência social e à 

solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais restrições financeiras, razão pela qual 

procede a pretensão do impetrante no que tange ao direito de receber o fornecimento 

da medicação de que necessita.” 
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b) No julgamento colegiado: 

“A decisão ora agravada entendeu que, sopesando todos os valores envolvidos na 

presente causa, aqueles relacionados ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, 

à saúde, à assistência social e à solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais 

restrições financeiras, razão pela qual procede a pretensão do impetrante no que tange 

ao direito de receber o fornecimento da medicação de que necessita.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim. 

Trecho da decisão monocrática da relatora, referida no acordão, cita o princípio da 

“universalidade de cobertura e atendimento” (art. 194, parágrafo único, I, da 

Constituição Federal). 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: AgRg no Ag. nº 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag nº 886.974, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, AGA 200803201148, Rel. Min. Herman Benjamin. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.004600-3 UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 13/10/2011 

Relator: Des. Consuelo Yoshida 

Medicamento Pleiteado: Rituximabe.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido. 
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Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STJ: CC 107.369, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 719.716, rel. Castro Meira, AGA 

1.107.605, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 898.260, Rel. Min Castro Meira; REsp 

1.183.180, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.063.902, Rel. Min. Francisco Falcão.   

 

Classe: Apelação  

Nº do processo:  2002.61.00.017697-5 UF: SP 

Órgão julgador 4ª Turma Data do julgamento: 13/10/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamento Pleiteado: Interferon peguilado alfa 2ª, 40kDA (180 mcg) e Virazole 

(Ribavirina 250 mg).  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio e 

Noronha; REsp 646.443, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. 

Luiz Fux;  ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Reexame necessário 

Nº do processo: 2004.61.27.002307-6 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 01/12/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 
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Medicamento pleiteado: Sinvastatina. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário 

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Reexame necessário improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz 

Fux. 

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2009.61.05.014043-0 UF: SP 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 01/12/2011 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Bertozomibe. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos. Apelação da 

Fazenda Pública provida unicamente para reduzir a verba honorária em R$5.000,00, 

rateada entre os corréus.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux;  ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana 
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Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2008.60.00.000202-0 UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 09/02/2012 

Relator: Des. Diva Malerbi 

Medicamento Pleiteado: Insulina glargina.  

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: AI 554.582, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; 

RE 195.192 Rel. Min. Marco Aurélio; AI 48.616, Rel. Min. Carlos Velloso (sic).  

STJ: AgRg no REsp 1.136.549, Rel. Min. Humberto Martins; REsp 656.979, Rel. 

Min. Castro Meira; REsp 656.296, Rel. Min. Francisco Falcão; ROMS 17.425, Rel. 

Min. Eliana Calmon; ROMS 28.338, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 1.199.715, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima. 

 

Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2002.61.04.003367-1 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 08/03/2012 

Relator: Des. Cecilia Marcondes 
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Medicamento pleiteado: Dostinex. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“Assim, diante dos comandos emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil e da Lei (Lei nº 8.080/90), regramentos destinados a proteger um bem maior – o 

direito à vida -, não cabe a alegação, de cunho meramente financeiro, de que o 

fornecimento do remédio ao autor, em detrimento dos demais cidadãos, privilegiaria o 

interesse de um em detrimento do interesse de muitos. A argumentação, embora 

substanciosa, levaria ao incrédulo entendimento de que somente os brasileiros 

vitimados por endemias receberiam tratamento estatal, ficando os pátrios acometidos 

por outros males, diversos daqueles, abandonados à própria sorte. Certamente esta não 

é e nem foi a intenção do legislador”. 

“Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles relacionados ao 

direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à assistência social e à 

solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais restrições financeiras, razão pela qual 

procede a pretensão da autora no que tange ao direito de receber o fornecimento da 

medicação de que necessita.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim. 

Trecho da decisão monocrática da relatora, referida no acordão, cita o princípio da 

“universalidade de cobertura e atendimento” (art. 194, parágrafo único, I, da 

Constituição Federal). 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio;  

STJ: AgRg no Ag. nº 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag nº 886.974, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, AGA 200803201148, Rel. Min. Herman Benjamin 

 

Classe: Apelação 
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Nº do processo: 2008.61.03.006406-5 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 03/05/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Abatacepte (Orencia). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: RE-AgR 607.381, Rel. Min. Luiz Fux; RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: AgREsp 1.159.382, Rel. Min. Mauro Campbell; AGA 1.107.605, Rel. Min. 

Herman Benjamin; AgRg no Ag 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag 

886.974, Rel. Min. João Otavio de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux;  

ROMS 17425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2009.61.19.002598-4 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 10/05/2012 

Relator: Des. Consuelo Yoshida 

Medicamento pleiteado: Naglazyme (Galsulfase). 

Argumentos econômicos citados:  (X) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: O argumento da reserva do possível é afastado pelo precedente REsp 

784.241, de relatoria da Ministra Eliana Calmon. 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello. 

STJ: AGA 1.107.605, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 719.716, Rel. Min. Castro 

Meira; CC 107.369, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 784.241, Rel. Min. Eliana Calmon; 

EREsp 770.969, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2004.61.00.022104-7 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 17/05/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Enbrel (etanercepte). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STF: RE-AgR 607.381, Rel. Min. Luiz Fux; RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio. 

STJ: AgREsp 1.159.382, Rel. Min. Mauro Campbell; AGA 1.107.605, Rel. Min. 

Herman Benjamin; AgRg no Ag 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag 

886.974, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 
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Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2007.61.06.004643-7 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 31/05/2012  

Relator: Des. Regina Costa 

Medicamento pleiteado: Eritropoetina Humana. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim, 

citando a desembargadora, na decisão monocrática referida no agravo legal, o artigo 

195, “caput”, da Constituição Federal, para expor que a saúde faz parte do sistema da 

seguridade social. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: Ag.Reg. no Rext 607.381, Rel. Min. Luiz Fux. 

STJ: REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira; AgRg no EREsp 858.035, Rel. Min. 

Laurita Vaz; REsp 1.155.125, Rel. Min. Castro Meira.  

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2011.03.00.029064-2 UF: MS 

Órgão julgador: 4ª Turma Data do julgamento: 31/05/2012 

Relator: Des. Marli Ferreira 

Medicamento pleiteado: Não. 
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento provido em parte, mantendo a 

decisão anterior que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas alterando 

o prazo de entrega do medicamento. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STJ: REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon.  

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2006.61.19.001270-8 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma  Data do julgamento: 05/07/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Fortéo Teriparatida Injetável. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos.  

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: AgREsp 1.159.382, Rel. Min. Mauro Campbell; REsp 854.316, Rel. Min. Eliana 

Calmon; AgRg no REsp 1.136.549, Rel. Min. Humberto Martins. 
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Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2008.61.00.029623-5 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 19/07/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Idursulfase elaprase. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde – SUS deve 

prover os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam 

necessários, segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de 

custeio pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela 

social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.”  

“As alegações fazendárias de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado 

custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do 

medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do programa de fornecimento, 

existência de medicamentos alternativos, entre outras, não podem ser acolhidas diante 

da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito do autor à tutela judicial 

específica que se requereu, com o fornecimento de medicamento essencial à garantia 

da respectiva saúde.”  

b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente público onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do 

constituinte, o direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos 

economicamente necessitados que, para controle e tratamento de doença grave 

necessitam, como condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos 

especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, 
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pelo Poder Público”.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

b) No julgamento colegiado: 

STJ: REsp 898.260, Rel. Min. Castro Meira; REsp 840.912, Rel. Min. Teori Zavascki, 

REsp 1.211.113, Rel. Min. Humberto Martins; AGA 1.032.450, Rel. Min. Eliana 

Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2003.61.00.000017-8 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 02/08/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Sandostatin lar. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: 

a) Na decisão monocrática: 
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“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde – SUS – 

deve prover os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam 

necessários, segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de 

custeio pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela 

social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações da ré de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, 

competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do 

medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do programa de fornecimento, 

entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada 

configuração do direito da autora à tutela judicial específica que se requereu, com o 

fornecimento de medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.”   

b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente público onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do 

constituinte, o direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos 

economicamente necessitados que, para controle e tratamento de doença grave 

necessitam, como condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos 

especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, 

pelo Poder Público”.  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; Resp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; Resp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, Resp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 1.211.113, Rel. Min. 
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Humberto Martins; AGA 1.032.450, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 651.282, Rel. 

Min. Cesar Rocha. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2008.61.06.002293-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 16/08/2012 

Relator: Des. Cecilia Marcondes  

Medicamento pleiteado: Clopidogrel 75 mg (Plavix). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática:  

“Assim, diante dos comandos emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil e da Lei, regramentos destinados a proteger um bem maior – o direito à vida -, 

não cabe a alegação, de cunho meramente financeiro, de que o fornecimento do 

tratamento ao autor, em detrimento dos demais cidadãos, privilegiaria o interesse de 

um em detrimento do interesse de muitos.” 

“Portanto, sopesando todos os valores envolvidos, tenho que aqueles relacionados ao 

direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, à assistência social e à 

solidariedade, devem prevalecer sobre eventuais restrições financeiras, razão pela qual 

procede a pretensão do autor no que tange ao direito de receber o fornecimento do 

medicamento de que necessita.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Sim. A 

decisão monocrática cita o princípio da “universalidade de cobertura e atendimento” 

(art. 194, parágrafo único, I, da Constituição Federal). 

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio;  



305 
 

 

STJ: AgRg no Ag. 961.677, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no Ag 886.974, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha; AGA 200803201148, Rel. Min. Herman Benjamin. 

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento  

Nº do processo: 2012.03.00.009188-1 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 23/08/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Clofarabine 20 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde – SUS deve 

prover os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam 

necessários, segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de 

custeio pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela 

social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações de que o pedido viola a Lei 12.401/11, por não fazer o medicamento 

parte do rol de produtos e procedimentos padronizados do sistema público, da 

impossibilidade de atendimento, pelo SUS, de pacientes que optaram pelo serviço 

privado de saúde; falta de registro do medicamento na ANVISA; tais questões e 

restrições são dirigidas e aplicáveis à Administração Pública, em si, a qual não pode 

proceder, por sua própria iniciativa, de forma diversa, o que, no entanto, não exclui o 

direito subjetivo de postular, em Juízo, medicamento ou tratamento essencial à 

respectiva saúde ou vida. 

Acerca de temas como a afronta à ordem econômico-orçamentária, e demais 

relacionadas, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada 

configuração do direito do agravante à tutela judicial específica que se requereu para 

fornecimento de medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.” 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-AgR 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. 

Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2010.60.00.002118-4 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 06/09/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Adalimumabe. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática:  

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 
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“As alegações fazendárias de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, restrição 

orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de 

saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do 

programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, entre outras, não 

podem ser acolhidas diante da fata jurisprudência e comprovada configuração do 

direito do autor à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de 

medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.”   

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não.  

Resultado do julgamento: Agravo improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 1.211.113, Rel. Min. 

Humberto Martins; AGA 1.032.450, Rel. Min. Eliana Calmon.  

 

Classe: Agravo de instrumento  

Nº do processo: 2012.03.00.016984-5 UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 18/10/2012 

Relator: Juiz convocado Paulo Domingues  

Medicamento pleiteado: Bosentana (Tracleer) 62,5 mg e 125 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido, mantendo a decisão de 

primeiro grau que não concedeu a tutela antecipada pela não realização de perícia 

oficial que comprovasse que o medicamento é o realmente indicado para a parte 

autora. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. João Otávio de Noronha.  

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2008.63.01.049566-0 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 18/10/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Avastin. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações fazendárias de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, restrição 

orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de 

saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do 

programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, entre outras, não 

podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do 

direito da autora à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de 

medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.”  
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b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente público onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do 

constituinte, o direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos 

economicamente necessitados que, para controle e tratamento de doença grave 

necessitam, como condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos 

especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, 

pelo Poder Público. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravos inominados improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores:  

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; STA 138, Rel. Min. Ellen 

Gracie; RE-Agr 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. 

Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. 

Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 898.260, Rel. Min. 

Castro Meira; REsp 840.912, Rel. Min. Teori Zavascki. 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2004.61.00.023655-5 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 18/10/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Fortéo (Teriparatida PTH 1-34). 
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Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações fazendárias de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, restrição 

orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de 

saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do 

programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, entre outras, não 

podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do 

direito da autora à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de 

medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.”  

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não.  

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-Agr 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 

Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Apelação  
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Nº do processo: 2006.61.00.018978-1 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 08/11/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Tarceva 150 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. Agravo retido 

não conhecido.   

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: RE-AgR 607.381, Rel. Min. Luiz Fux. 

STJ: AgREsp 1.159.382, Rel. Min. Mauro Campbell; REsp 854.316, Rel. Min. Eliana 

Calmon; AgREsp 200702794140, Rel. Min. Herman Benjamin; AgREsp 

200700571932, Rel. Min. Humberto Martins; REsp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; 

ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Apelação  

Nº do processo: 2004.61.00.027132-4 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 08/11/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Microfenolato Mofetil (Cellcept 500mg). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não.  
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelação e reexame necessário improvidos. Agravo retido 

prejudicado.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 469.557, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgREsp 1.159.382, Rel. Min. 

Mauro Campbell; REsp 854.316, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 658.323, Rel. Min. 

Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon.  

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2006.61.00.027076-6 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 08/11/2012 

Relator: Des. Mairan Maia 

Medicamento pleiteado: Somotostatina LAR ou seu genérico, Octreotida LAR 10mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: AgREsp 1.159.382, Rel. Min. Mauro Campbell; Resp 854.316, Rel. Min. Eliana 

Calmon; Resp 658.323, Rel. Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2011.03.00.017112-4 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 08/11/2012 
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Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Insulina glardina, insulina humalog e Glucobay 100 mg. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Sob a óptica de princípios constitucionais, como os da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade, infere-se a lesão 

grave e de difícil reparação que se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos de origem, 

nos termos em que concedida pela decisão ora agravada.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental não 

conhecido.   

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2011.03.00.014371-2 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 06/12/2012 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Insulina glargina (Lanctus) e Insulina aspart (Novorapid). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Sob a óptica dos princípios constitucionais, como os da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade, infere-se a lesão 

grave e de difícil reparação que se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos de origem, 

nos termos em que concedida pela decisão ora agravada.” 
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A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento não provido. Agravo regimental 

não conhecido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: REsp 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha.  

 

Classe: Agravo legal em agravo de instrumento 

Nº do processo: 2011.03.00.034556-4  UF: MS 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 13/12/2012 

Relator: Des. Consuelo Yoshida  

Medicamento pleiteado: Valganciclovir. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

b) Na decisão monocrática: 

STJ: REsp 719.716, Rel. Min. Castro Meira; REsp 898.260, Rel. Min. Castro Meira.  

 

Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2007.60.00.000164-2 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 13/12/2012 
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Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Naglazyme (Galsufase). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(  ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.”  

“As alegações fazendárias de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, restrição 

orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de 

saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do 

programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, entre outras, não 

podem ser acolhidas diante da farte jurisprudência e comprovada configuração do 

direito do autor à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de 

medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.”  

b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do constituinte, o 

direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos economicamente 

necessitados que, para controle e tratamento de doença grave necessitam, como 

condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos especiais, de custo além 

de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 
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Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática:  

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; STA 138, Rel. Min. Ellen 

Gracie; RE-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. 

Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. 

Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; AGA 842.66, Rel. Min. Luiz 

Fux (sic). 

 

Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2009.61.00.007366-4 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 13/12/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamentos pleiteados: Omeprazol 120 mg; Bromoprida 10 mg; Losartana 50 mg; 

Aldactone 25 mg; KCL (cloreto de potássio) 600 mg; Buscopam simples; Fluconazol 

150 mg; Ciprofibrato 100 mg; Lacrima plus 15 ml; Novalgina GTS 20 mg; Dermazine 

creme 50 gr; Dermodex 60 gr; Dersani 200 ml; nebacetin 50 g; Hirudoid gel 500 40 gr; 

Nozoral SH 100 ml; Zelmac 6 mg; Luftal GTS; Berotec GTS 20 ml; Atrovent sol 20 

mg; Solo fisiológico; Hiodex degermante; Lysoform aerosol; Lysoform bruto; 

Lysoform primo; dieta enteral industrializada; fraldas; troca semestral dos 

equipamentos de gastrostomia; seringas; compressas de gaze.   

Argumentos econômicos citados:  (X) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 
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que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do constituinte, o 

direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos economicamente 

necessitados que, para controle e tratamento de doença grave necessitam, como 

condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos especiais, de custo além 

de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público. 

Os princípios invocados pelo Poder Público, inseridos no plano da legalidade, 

discricionariedade e economicidade de ações e custos, mesmo como emanações do 

princípio da separação dos Poderes, não podem prevalecer sobre valores como vida, 

dignidade da pessoa humana, proteção e solidariedade social, bases e fundamentos de 

nossa civilização.”  

 “As alegações da UNIÃO de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, violação 

do princípio da reserva do possível e da prevalência da coletividade em prol do 

indivíduo, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, 

falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do programa 

de fornecimento, entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e 

comprovada configuração do direito do autor à tutela judicial específica que se 

requereu, com o fornecimento de medicamento essencial à garantia não só da 

respectiva saúde, mas também da vida.” 

b) No julgamento colegiado: 

“A compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos de ordem econômica 

que, com frequência, são deduzidos pelo Poder Público. Neste sentido, cabe salientar 

que o que se tem como preponderante, acima do interesse econômico, orçamentário e 

administrativo do ente onerado, foi, por opção inequívoca e legítima do constituinte, o 

direito individual e social à saúde, especialmente em relação aos economicamente 

necessitados que, para controle e tratamento de doença grave necessitam, como 

condição de sobrevivência com dignidade, de medicamentos especiais, de custo além 

de suas posses, e não fornecidos, voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; RE-AgR 271.286, Rel. Min. 

Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. 
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Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 898.260, Rel. Min. 

Castro Meira; REsp 840.912, Rel. Min. Teori Zavascki; REsp 967.916, Rel. Min. 

Arnaldo Lima; AGA 945.153, Rel. Min. Fernando Gonçalves.  

 

Classe: Agravo legal em apelação 

Nº do processo: 2008.60.00.013515-8 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 13/12/2012 

Relator: Des. Carlos Muta 

Medicamento pleiteado: Mabthera (Rituximab 500 mg). 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação:  

a) Na decisão monocrática: 

“No mérito, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido 

da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual 

custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema Único de Saúde deve prover 

os meios para o fornecimento de medicamento e tratamento que sejam necessários, 

segundo prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeios pessoal 

ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção de tutela social, 

reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.” 

“As alegações fazendárias de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, restrição 

orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de 

saúde, falta de inclusão do medicamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas do 

programa de fornecimento, existência de medicamentos alternativos, entre outras, não 

podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do 

direito do autor à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de 

medicamento essencial à garantia da respectiva saúde.” 
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b) No julgamento colegiado: 

 “Ademais, a compreensão do direito, assim construído em consagração ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, permite rejeitar os fundamentos no sentido de que o 

Judiciário está intervindo na política econômica deduzidas pelo Poder Público. 

Nesse sentido, cabe salientar que o que se tem como preponderante, acima do interesse 

econômico, orçamentário e administrativo do ente público onerado, foi, por opção 

inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e social à saúde, 

especialmente em relação aos economicamente necessitados que, para controle e 

tratamento de doença grave necessitam, como condição de sobrevivência com 

dignidade, de medicamentos especiais, de custo além de suas posses, e não fornecidos, 

voluntária e gratuitamente, pelo Poder Público. 

As demais alegações devem ser, igualmente, afastadas, visto que em circunstâncias tão 

especiais, de perigo de vida ou à saúde, deve a Administração Pública primar pelo 

direito subjetivo essencial, relacionado à dignidade da pessoa humana, previsto e 

tutelado constitucionalmente.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo inominado improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Na decisão monocrática: 

STF: RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio; AI-AgR 553.712, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski; AI-AgR 604.949, Rel. Min. Eros Grau; STA 138, Rel. Min. Ellen 

Gracie; RE-AgR 271.286, Rel. Min. Celso de Mello; AI-AgR 238.328, Rel. Min. 

Marco Aurélio; RE-AgR 255.627, Rel. Min. Nelson Jobim; RE-AgR 273.042, Rel. 

Min. Carlos Velloso. 

STJ: AGA 886.974, Rel. Min. Otávio de Noronha; REsp 527.356, Rel. Min. Eliana 

Calmon; REsp 656.979, Rel. Min. Castro Meira, REsp 656.296, Rel. Min. Francisco 

Falcão; REsp 507.205, Rel. Min José Delgado; AgREsp 1.136.549, Rel. Min. 

Humberto Martins; AgREsp 690.483, Rel. Min. José Delgado; REsp 658.323, Rel. 

Min. Luiz Fux; ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon. 

b) No julgamento colegiado: 

STJ: REsp 1.211.113, Rel. Min. Humberto Martins; AGA 1.032.450, Rel. Min. Eliana 

Calmon. 
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Classe: Agravo legal em apelação  

Nº do processo: 2006.61.19.001021-9 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 21/02/2013 

Relator: Des. Márcio Moraes 

Medicamento pleiteado: Insulina basal (Lanctus) e Insulina Novorapid. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: Não. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo legal improvido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

a) Decisão monocrática: 

STF: AgR no RE 607.381, Rel. Min. Luiz Fux; AgR no RE 393.175, Rel. Min. Celso 

de Mello. 

STJ: ROMS 17.425, Rel. Min. Eliana Calmon; AgR no Ag 1.194.807, Rel. Min. 

Mauro Campbell; AGA 1.194.807, Rel. Min. Luiz Fux.  

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2011.03.00.013357-3 UF: MS 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 21/02/2013 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Vectibix. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  
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Argumentação: “Sob a óptica dos princípios constitucionais, como os da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade, infere-se a lesão 

grave e de difícil reparação que se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos de origem, 

nos termos em que concedida pela decisão ora agravada.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental não 

conhecido.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha; REsp 2004016551863, Rel. Min. Franciulli Neto; AgREsp 

200602526882, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 200801233928, Rel. Min. Francisco 

Falcão.  

 

Classe: Apelação 

Nº do processo: 2008.61.00.014747-3 UF: SP 

Órgão julgador: 6ª Turma Data do julgamento: 07/03/2013 

Relator: Des. Consuelo Yoshida 

Medicamento pleiteado: Insulina glardina (Lanctus) e Insulina humolog.  

Argumentos econômicos citados: (X) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

( ) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: O argumento da reserva do possível é afastado pelo precedente REsp 

784.241, de relatoria da Ministra Eliana Calmon. 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não. 

Resultado do julgamento: Apelações e reexame necessário improvidos.  

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STF: AgR no RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello. 

STJ: AGA 1.107.605, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 719.716, Rel. Min. Castro 



322 
 

 

Meira; CC 107.369, Rel. Min. Luiz Fux; REsp 784.241, Rel. Min. Eliana Calmon; 

EREsp 770.969, Rel. Min. José Delgado. 

 

Classe: Agravo de instrumento 

Nº do processo: 2010.03.00.038507-7 UF: SP 

Órgão julgador: 3ª Turma Data do julgamento: 04/04/2013 

Relator: Des. Nery Junior 

Medicamento pleiteado: Insulina lanctus. 

Argumentos econômicos citados:  ( ) Reserva do possível   ( ) Progressividade                

(X) Custo dos direitos    ( ) Aplicação máxima dos recursos disponíveis                            

(   ) Impacto orçamentário  

Argumentação: “Sob a óptica dos princípios constitucionais, como os da dignidade 

humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade, infere-se a lesão 

grave e de difícil reparação que se mostra, na verdade, na expectativa de vida do 

paciente, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos de origem, 

nos termos em que concedida pela decisão ora agravada.” 

A decisão cita o direito à saúde como um direito de seguridade social? Não.  

Resultado do julgamento: Agravo de instrumento improvido. 

Precedentes dos Tribunais Superiores: 

STJ: 200600675470, Rel. Min. Denise Arruda; REsp 674.803, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha; REsp 2004016551863, Rel. Min. Franciulli Neto; AgREsp 

200602526882, Rel. Min. Eliana Calmon; REsp 200801233928, Rel. Min. Francisco 

Falcão.  

 

 

  

 


