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RESUMO 

  

Este estudo objetiva examinar a legitimidade do Ministério Público para atuar em 

defesa do direito à saúde de cidadãos hipossuficientes em ações que visam o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. Contextualiza a intervenção da 

entidade ministerial em direito individual à saúde com a importância que é conferida 

a esse direito pela nova ordem constitucional de 1988, verificando sua eficácia e 

aplicabilidade. Aborda o dever do Estado de prestar assistência à saúde, 

averiguando as omissões estatais em suas políticas públicas de fornecimento de 

medicamentos às pessoas necessitadas. Trata acerca do fundamento constitucional 

que possibilita atuação judicial do Ministério Público em favor desse direito individual 

e através de que meio processual ela é realizada. Utilizou-se o processo 

metodológico de natureza qualitativa-exploratória através da observação do atual 

entendimento jurisprudencial dos principais tribunais do País, em especial do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como da análise 

crítica dos textos normativos pátrios e da Constituição Federal, e da obra da doutrina 

especializada. Como resultado obtido, destaca-se o forte posicionamento doutrinário 

e jurisprudencial no sentido da eficácia e aplicabilidade imediata do direito à saúde, 

assim como da possibilidade de controle judicial das omissões estatais em políticas 

públicas que tratem deste direito, a fim de garantir-lhe efetividade. Ademais, 

verificou-se que doutrinadores e tribunais adotam interpretação dos dispositivos 

constitucionais que confere ao Ministério Público legitimidade para propor ações em 

defesa do direito individual à saúde de hipossuficientes, o que nos permitiu concluir 

que o ordenamento jurídico brasileiro garante a todos o direito à saúde e, no caso de 

omissão do Estado, legitima o Ministério Público a buscar tutela jurisdicional que 

obrigue o Poder Público a fornecer o medicamento necessário à saúde do cidadão 

necessitado. 

 

Palavras-chave: Ministério Público. Legitimidade. Direito à Saúde. Direito a 

medicamentos. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to discuss the legitimacy of the Ministério Público to act 

in defense of the disadvantaged citizen’s healthcare right in legal actions that aim the 

supply of medication by the State. It contextualizes the intervention of this ministerial 

entity in private Law right, with the importance that the 1988’s constitutional order 

awards this matter, checking its efficacy and applicability. It approaches the States’ 

duty to provide healthcare services, accessing the State’s omissions in the public 

medicine’s supply policts to the needed people. It talks about the constitutional right 

that allows the Ministry to act in such cases, and about through which processual 

means it is done. The qualitative-exploratory methodological process was used, 

through the examination of the main courts current understanding, specially the 

Supremo Tribunal Federal and the Superior Tribunal de Justiça. The critic analysis of 

the native normative texts and the Federal Constitution was also a used tool, as well 

as the work of the specialized doctrine. In the result found with this research, the 

strong doctrinaire and jurisprudential position towards the immediate efficacy and 

applicability of the healthcare right stands out, as the possibility of a judicial control of 

the State’s omissions on the subject, in order to insure effectiveness. Furthermore, it 

was found that the doctrine and courts take a stand about the constitutional 

dispositions that give the Ministério Público legitimacy to propose actions in defense 

of the individual healthcare right of the disadvantaged people, which led us to 

conclude that the Brazilian’s legal system assures everybody healthcare rights, and 

in the case of a State’s omission, the Ministério Público  has the legitimacy to find a 

legal way to compel the public power to find the medicine needed by the citizen.  

 

Keywords: Ministério Público. Legitimacy. Healthcare right. Right to medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe em seu bojo (art. 6º) a 

previsão do direito à saúde como um dos direitos fundamentais do indivíduo, 

configurando-se assim como um dos elementos cuja realização prática é 

imprescindível para se alcançar a igualdade social, valor tão apregoado em nossa 

Carta Magna.  

É dever constitucional do Estado assegurar a todos a efetiva realização 

de meios para que seja resguardado o direito à saúde, aqui incluído o fornecimento 

de medicamentos necessários à restauração do bem-estar físico ou manutenção da 

vida do cidadão. Obriga-se ao Estado, portanto, a implantação de políticas sociais e 

econômicas objetivando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Percebe-se, entretanto, ao observar os serviços de saúde ofertados à 

população, que a importância atribuída pela Carta Magna a valor tão caro a qualquer 

ser humano não se refletiu, ainda, em políticas públicas eficazes na proteção desse 

direito. De fato, após vinte e seis anos da vigência de nosso Texto Maior, o 

desrespeito à saúde dos cidadãos continua sendo a regra no dia-a-dia da 

população, tanto no que se refere a postos de saúde fechados, sem profissionais 

qualificados para atender ou sem medicamentos básicos, quanto na negativa 

sistemática do Estado em fornecer tratamentos e medicamentos essenciais para 

cidadãos em risco de vida e que não podem custeá-los. 

Neste último caso, o Ministério Público tem atuado no sentido de exigir, 

pela via judicial, a observância do direito constitucional, requerendo ao Judiciário 

que obrigue o Poder Público a obter os medicamentos necessários à vida do 

hipossuficiente. Questiona-se, então, se é função do Ministério Público atuar em 

defesa de direito individual à saúde em casos de omissão do Estado no 

fornecimento de medicamentos a cidadãos hipossuficientes. 

A saúde, além de direito fundamental de todos e dever de garantia do 

Estado, é também componente intrínseco ao direito à vida e ao conceito de 

dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil, sendo, portanto, cláusula pétrea em nossa Constituição. 

Apesar de constar de norma programática, juristas e aplicadores do 

Direito, dentre eles expoentes como Bonavides (2009), Sarlet (1994, 2011) e 
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Canotilho (2011), consideram que, como direito fundamental, a saúde deve também 

ser plenamente assegurada. Uma vez que está intrinsecamente ligada ao direito à 

vida e à dignidade humana, o caráter programático das normas de direito sanitário 

não retira a responsabilidade do Estado para com os indivíduos que necessitam dos 

serviços de saúde e não pode se contrapor à busca constante pela sua máxima 

eficácia. A negativa constante dos Poderes Públicos ao acesso universal à saúde, 

principalmente quando se dá com base em políticas públicas falhas e omissas, como 

a Política Nacional de Medicamentos, regulamentada pela Portaria 3.916/98, que 

apresenta um rol taxativo (e incompleto) de fármacos os quais o Estado se obriga a 

fornecer, não admitindo o fornecimento de medicamentos que não estejam 

previstos, vai de encontro com a ampla proteção à saúde garantida pela 

Constituição. 

Ao se orientar exclusivamente pelo rol de moléstias dessa norma (e de 

outras que a complementam), a Administração Pública vem se furtando em fornecer 

tratamentos e/ou medicamentos a portadores de sérios males, ferindo direitos 

constitucionais do doente hipossuficiente.  

Assim, como reação às omissões estatais no que se refere às políticas 

públicas sanitárias, ganhou larga abrangência o processo de judicialização do direito 

à saúde, pelo qual o Poder Judiciário se vê constantemente provocado a se 

manifestar acerca desse direito fundamental, para assegurar àqueles que 

necessitam de tratamento de saúde o que se encontra disposto no art. 196 da Carta 

Magna, coibindo sua violação pela omissão da Administração Pública, consoante 

farta e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça 

estaduais. 

Sob a ótica da garantia dos direitos fundamentais, sopesa-se a atuação 

do Poder Judiciário na imposição ao Poder Público de fornecimento de 

medicamentos, garantindo, assim, o acesso a remédios que não estão abrangidos 

pelos regulamentos expedidos pelo SUS, mas que são indispensáveis à saúde e 

vida daqueles que não podem custeá-los, em contrapartida aos princípios da 

repartição de poderes e da reserva do possível, avaliando-os em confronto com o 

princípio máximo da Dignidade da Pessoa Humana. 

Nesse processo de judicialização do direito à saúde, em especial do 

direito ao acesso a medicamentos, o Ministério Público tem papel de fundamental 

importância. De fato, nada pode fazer o Poder Judiciário sem antes ser provocado, 
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em decorrência lógica do princípio da inércia da jurisdição. Assim, faz-se necessário 

analisar a atuação do principal agente motivador do ativismo judicial no que 

concerne ao fornecimento de remédios de alto custo ao hipossuficiente.  

Justifica-se, portanto, o presente estudo pela grande relevância jurídica e 

social da atuação do Ministério Público na luta pela garantia e efetividade do direito 

à saúde, em especial do direito a obter medicamentos do Poder Público, quando 

indispensáveis à saúde e vida do indivíduo hipossuficiente, uma vez que é 

perceptível, no dia-a-dia forense, que o maior número de demandas referentes à 

matéria é intentado pela instituição ministerial.  

Além disso, a atividade do Ministério Público vem auxiliando na correção 

de distorções ao direito à saúde a que nos deparamos cotidianamente, quais sejam, 

a negativa de fornecimento de medicamento/tratamento a pessoas em situações 

graves meramente por ausência de previsão legal. Daí decorre diversos 

questionamentos doutrinários que, aos poucos, vêm sendo solucionados em 

decisões recorrentes nos tribunais brasileiros. 

Tem-se como objetivo, assim, estudar a legitimidade do Ministério Público 

para atuar em defesa do direito dos cidadãos necessitados, individualmente 

considerados, de receber medicamentos do Estado, tendo em vista suas atribuições 

e funções institucionais determinadas na Constituição Federal. Ademais, objetiva-se 

especificamente: 

 Examinar o direito constitucional do cidadão à saúde, sua eficácia, 

aplicabilidade e efetividade; 

 Estudar o dever do Estado de assegurar a saúde a todos os 

cidadãos e as políticas públicas através das quais exerce sua 

obrigação constitucional; 

 Averiguar as omissões estatais em suas políticas públicas de 

fornecimento de medicamentos às pessoas necessitadas, que 

impossibilitam a efetividade social do direito à saúde, levando-as a 

buscar, no Poder Judiciário, a efetivação da norma constitucional; 

 Investigar por que o Ministério Público tem atuado em prol desse 

direito individual dos hipossuficientes, ou seja, examinar o 

fundamento constitucional da atuação judicial do Ministério Público 
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em favor de direito individual dos hipossuficientes que precisam de 

medicamentos; 

 Verificar como (por que meio) se dá a atuação do Ministério Público 

em defesa do direito dos hipossuficientes a receber medicamentos 

do Estado na prática forense. 

Nesta monografia estuda-se o seguinte: os princípios retromencionados 

juntamente com os aspectos constitucionais, legais e jurisprudenciais referentes ao 

direito à saúde, bem como a obra doutrinária de expoentes do Direito Constitucional, 

como Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Ingo Sarlet e Joaquim José Gomes 

Canotilho, buscando conceituar e apontar a posição e importância que tal direito 

assume em nosso ordenamento jurídico e determinar a (im)prescindibilidade da 

função constitucionalmente atribuída ao Ministério Público para defender a saúde. 

Além disso, verifica-se a interpretação e a aplicação que tribunais vêm 

dando a tais normas em casos concretos, além de averiguar a observância dessas, 

normas por aquelas hierarquicamente inferiores (infraconstitucionais e infralegais) e 

pelos Poderes Públicos. 

O presente estudo desenvolveu-se através de processo metodológico 

qualitativo-exploratório; a pesquisa qualitativa consubstanciou-se na busca de 

informações mais aprofundadas das relações, dos fenômenos e dos processos 

sociais (Minayo, 2006) que envolvem a saúde pública, o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado e a atividade exercida pelo Ministério Público, havendo 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado nessa área, o que caracteriza a 

investigação como exploratória, segundo Vergara (2010). 

A metodologia científica que deu sustentação aos processos 

metodológicos eleitos foi precipuamente a pesquisa bibliográfica de obras da 

doutrina especializada (livros, teses e artigos científicos), bem como a pesquisa 

documental das normas jurídicas pátrias (Constituição Federal, leis, portarias e 

regulamentos) pertinentes ao tema e das publicações oficiais dos julgados dos 

principais tribunais do País (GIL, 1996), que forneceram instrumental analítico para 

que os tipos de pesquisa retromencionados fossem realizados. 

No primeiro capítulo, observa-se o direito à saúde como garantia social, 

devidamente expressa em nossa Constituição em seu art. 6º, “são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”.  

No capítulo seguinte, verifica-se o direito à saúde como dever 

constitucional do Estado, que deve prestá-lo através de políticas públicas eficientes. 

Aduz-se acerca das falhas e omissões de tais ações governamentais e do controle 

judicial sobre elas, buscando conferir uma ampla assistência à saúde, mesmo 

quando esse direito não estiver devidamente regulamentado, tendo em vista o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Por fim, no terceiro capítulo, estuda-se o Ministério Público e a 

legitimidade de sua atuação como defensor de direitos individuais, quando sejam 

também direitos sociais, dentre eles o direito à saúde, sendo uma de suas funções 

institucionais “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia” (CF/88, art. 129, II), bem como os meios 

processuais pelos quais atua. 

Espera-se, então, que o presente estudo no campo do direito 

constitucional e da legitimidade da instituição Ministério Público continue a ser objeto 

de exploração por outros pesquisadores e que possa ser uma contribuição, ainda 

que pequena, para todos que dele venham a fazer uso. 
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2 O DIREITO SOCIAL À SAÚDE 
 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as atrocidades ocorridas 

nesse período (genocídio, imposição de trabalhos forçados, e, com pertinência ao 

presente estudo, fome e as doenças decorrentes dela, epidemias, morte por 

desnutrição, etc.) e com o objetivo de impedir que se repetissem no futuro, os 

Estados soberanos colocaram os direitos humanos como tópico principal das suas 

discussões, que acarretaram na criação de mecanismos internacionais visando 

coibir a violação desses direitos em nível mundial, a exemplo da ONU e da Corte 

Internacional de Justiça. Nesse sentido, Guerra (2009, p. 414-415) explica que: 

 

Após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, durante a qual o mundo 
teve a oportunidade de assistir a uma série de barbaridades envolvendo 
milhares de pessoas, sentiu-se a necessidade de se criarem mecanismos 
que pudessem garantir a proteção aos seres humanos. [...] 
De fato, o moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um 
fenômeno do pós-guerra e seu desenvolvimento pode ser atribuído às 
monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que 
parte dessas violações poderia ter sido prevenida se um efetivo 
sistema de proteção internacional dos direitos humanos já existisse 
(grifo nosso). 

 

Ressalte-se que o reconhecimento dos direitos do homem surgiu muitos 

anos antes da Grande Guerra, entretanto, de forma progressiva, sendo 

reconhecidos mais direitos à medida que a sociedade internacional evoluía. No 

século XVIII, teóricos do Iluminismo já defendiam que todo homem possui direitos 

naturais, a ele inerentes, superiores e anteriores ao próprio Estado, que tem o dever 

de assegurá-los. Nesse sentido, a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, de 4 de julho de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, promulgada pela Assembleia Nacional Francesa em 1789, reconheciam 

direitos políticos e civis a todos os homens (em geral, direitos relacionados à 

liberdade). 

Durante o século XIX, com a Revolução Industrial, surgiu a necessidade 

de buscar a proteção de outros direitos. Devido à insatisfação social, causada pelas 

péssimas condições de trabalho e de vida da classe operária, surgiram diversos 

movimentos buscando assegurar os direitos de cunho social, que chegaram a ser 

dispostos em algumas constituições à época, conforme explicita Sarlet (2011, p.47):  
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Estes direitos fundamentais, que embrionária e isoladamente já haviam sido 
contemplados nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na 
Constituição Brasileira de 1824 e na Constituição Alemã de 1849 ([esta 
última] não chegou a entrar efetivamente em vigor), caracterizam-se, 
ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais 
estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., 
revelando uma transição das liberdades formais abstratas para 
liberdades materiais concretas (grifo nosso). 

 

Contudo, é a partir de 1945, com a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), que os direitos humanos são realmente consolidados, dando-se 

relevo a um sistema internacional de proteção aos direitos do homem. A Carta da 

ONU de 1945 dispunha acerca do respeito universal e efetivo a esses direitos, em 

relação a todo e qualquer ser humano, independentemente de nacionalidade, raça, 

sexo, idade, etc. 

Em 1948, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

consubstanciam-se os direitos políticos e civis, já àquela época comumente 

assegurados nas constituições democráticas, reconhecem-se os direitos 

fundamentais e a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre homens e 

nações, os direitos econômicos e do trabalhador, o direito à educação, à saúde e a 

um adequado nível de vida.  

Vale salientar que, haja vista o contexto mundial bipolarizado pós 

Segunda Guerra (bloco capitalista versus bloco socialista), houve grande polêmica 

acerca dos direitos proclamados no referido texto. Quanto aos direitos liberais, ou 

fundamentais de primeira geração (direitos civis e políticos – vida, liberdade, 

propriedade, igualdade), aqueles direitos do indivíduo em oposição ao poder estatal, 

que exigem deste um não agir, havia consenso em sua proteção pela Declaração 

(BARRETTO, 2014). 

Entretanto, quanto aos direitos sociais (saúde, educação, trabalho, etc), 

ou fundamentais de segunda geração, que exigem do Estado um agir positivo, com 

o fim de alcançar a justiça social, houve acirradas discussões, surgindo até mesmo a 

tese de que os direitos liberais seriam superiores aos direitos sociais e somente 

aqueles, portanto, seriam fundamentais. Decidiu-se, por fim, pelo entendimento de 

que os direitos humanos são unos e indivisíveis, e, portanto, todos os direitos 

(liberais e sociais) encontram-se no mesmo patamar, em paridade hierárquica, tendo 

sido enunciados pela Declaração (BARRETTO, 2014). 
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Nos anos seguintes, diversos pactos internacionais (entre eles a 

Convenção Europeia de Direitos humanos de 1950, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos de 1969) e diversas constituições dispuseram e garantiram os direitos 

sociais. Desse modo, universalizou-se a proteção ao indivíduo, podendo-se afirmar 

que “hoje, não há povo que negue uma Carta de Direitos e o respectivo mecanismo 

de efetivação” (GUERRA, 2009, p. 412). 

No que se refere ao direito pátrio, a partir da redemocratização, e 

seguindo a tendência mundial em defesa dos direitos humanos, a Constituição 

Federal de 1988 dispôs a dignidade da pessoa humana dentre os fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, assumindo o dever do Estado de garantir a 

dignidade de todo e qualquer indivíduo, sendo princípio fundamental disposto em 

seu artigo 1º, inciso III. Este dispositivo possui caráter normativo e vinculante, 

devendo ter densidade máxima e ser princípio supremo diante das normas 

(BONAVIDES, 2009).  

Assim, historicamente, foram reconhecidos os direitos do homem, 

individuais e sociais (dentre estes a saúde) como direitos fundamentais, recebendo 

tratamento privilegiado que se traduz nas garantias de proteção inseridas nos 

diversos ordenamentos jurídicos internos e nas normas de direito internacional. 

 

2.1 A SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL DO HOMEM 

 

Os direitos sociais, previstos no capítulo II do título II (“Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”) da Constituição Federal, traduzem situações subjetivas 

de caráter concreto, relativas a pessoas ou grupos de pessoas, tendo como 

pressupostos os direitos econômicos, na medida em que se faz necessária uma 

política econômica intervencionista para o surgimento de um regime democrático a 

tutelar os economicamente mais frágeis (SILVA, 2007). Nesse sentido, Silva (2005, 

p. 286) conceitua: 

 

[...] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem (grifo nosso), são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
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pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, 
por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 
da liberdade. 

 

Nessa linha de pensamento, o referido autor estabelece a existência de 

duas categorias de direitos sociais: os do homem produtor, ligados aos direitos 

sociais do trabalhador, previstos nos artigos 7º a 11 da Constituição Federal; e os 

direitos sociais do homem consumidor, listados no artigo 6º do Texto Maior e 

tratados no título da ordem social.  

Desse modo, dentre os direitos fundamentais sociais, encontramos o 

direito à saúde, expresso em nossa Constituição em seu art. 6º, pelo qual “são 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. Esse dispositivo representa um 

dos avanços basilares da CF/88, em termos de positivação dos direitos 

fundamentais, incluindo o direito à saúde, pois este somente era citado de forma 

indireta em constituições anteriores quando se dispunha sobre as atribuições de 

cada ente sobre a tutela à saúde (SARLET e FIGUEIREDO, 2009). De fato, 

especificamente quanto ao direito à saúde, 

 

O texto de 1988, pela primeira vez na nossa história, elevou a saúde à 
condição de direito fundamental. Seguiu o exemplo da pioneira Carta 
italiana de 1948 (art. 32), e do Texto português de 1976 (art. 64). Aliás, 
esses dois diplomas supremos foram acompanhados, nesse particular, 
pelas Constituições da Espanha (art. 43) e da Guatemala (arts. 93 a 100). 
Isso revela a preocupação de constitucionalizar a saúde, vinculando-a à 
seguridade social, pois os constituintes compreenderam que a vida humana 
é o bem supremo, que merece amparo na Lei Maior (BULOS, 2007, p. 
1281). 

 

Além de se espelhar em outras constituições, nossa Carta Magna 

observou uma série de tratados e declarações internacionais, entre eles, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que garantiu o direito à segurança social 

e o bem estar da pessoa humana, e o Pacto São José da Costa Rica, que garantiu o 

direito à vida e à integridade física e pessoal, constituindo um caráter protetivo, 

promocional e universal ao direito à saúde. 

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
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visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Desse 

modo, a saúde é um direito social fundamental, não se caracterizando apenas como 

a ausência de doença, mas como um “estado completo de bem estar físico, mental e 

social”, sendo este o conceito da Organização Mundial de Saúde que entrou em 

vigor no dia 07 de abril de 1948. Ensina Bulos (2007, p. 1281): 

 

Da mesma forma que os direitos sociais em geral (art. 6º), o direito à saúde 
reclama, para sua efetivação, o cumprimento de prestações positivas e 
negativas. Pela primeira, os Poderes Públicos devem tomar medidas 
preventivas ou paliativas no combate e no tratamento de doenças. Pela 
segunda, incumbe-lhes abster-se, deixando de praticar atos 
obstaculizadores do cabal exercício desse direito fundamental. 

 

Assim, o direito a saúde constitui-se em um dos direitos fundamentais do 

homem, fazendo-se necessário estabelecer qual o grau de eficácia e aplicabilidade a 

ele conferidas pela Constituição, a fim de descobrir como se dá sua exigibilidade 

frente ao Estado. 

 

2.2 A EFICÁCIA DO DIREITO À SAÚDE 

 

As normas constitucionais que dispõem sobre os direitos sociais, a 

exemplo do artigo 196, tratam de programas a serem observados pelo Estado, ou 

seja, positivam objetivos a serem buscados pelos órgãos públicos (legislativos, 

administrativos, judiciários) no exercício de suas funções. Nesse sentido, têm-se as 

palavras de Pontes de Miranda (1970, p. 127): 

 

As normas constitucionais programáticas são dirigidas aos três poderes 
estatais: elas informam os parlamentos ao editar leis, bem como a 
Administração e o Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou contenciosamente. A 
legislação, a execução e a própria jurisdição ficam sujeitas a esses ditames, 
que são como programas dados à sua função. 

 

Por constituírem-se em programas, surgiram diversos questionamentos 

acerca da eficácia e aplicabilidade das normas sociais, para saber se o indivíduo 

poderia exigir do Estado determinado direito social fundamentando-se 

exclusivamente em dispositivo constitucional, sem que houvesse norma 

infraconstitucional que o regulamentasse. 
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2.2.1 A questão das normas programáticas 

 

Desenvolvendo o estudo da eficácia das normas constitucionais, Meirelles 

Teixeira (apud CORREIA, 2012) estabeleceu a classificação que se divide em 

normas de eficácia plena (produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da 

Constituição) e normas de eficácia limitada (não produzem efeitos imediatos, 

dependendo de leis infraconstitucionais para produzir efeitos). Explica Correia (2012, 

p. 37) que, segundo essa classificação: 

 

As normas de eficácia limitada podem ser divididas em duas categorias: 
normas programáticas, que se relacionam à matéria ético-política, 
constituindo programas de ação social e normas de legislação, cujo 
conteúdo insere-se na organização da Constituição, não apresentando 
conteúdo ético-social. 
As normas programáticas regulam comportamentos públicos destinados a 
incidir em certas matérias, criando um programa de ação que deve ser 
assumido pelo Estado. O constituinte optou por regular apenas o 
comportamento estatal, gerando uma verdadeira “promessa de legislação”. 

 

Nesse sentido, conforme a classificação que se tornou referência na 

doutrina brasileira, elaborada por Silva (2003), as normas de princípio programático 

são aquelas pelas quais o constituinte não regulou diretamente certos interesses, 

mas apenas determinou os princípios a serem cumpridos pelo Poder Público, 

objetivando realizar os fins sociais do Estado. 

Assim, referindo-se à exigibilidade dos direitos elencados em normas 

programáticas, Meirelles Teixeira (apud CORREIA, 2012) esclarece que, não 

traduzindo direito subjetivo do cidadão, em seu aspecto positivo, não se pode exigir 

uma prestação por parte do Estado, mas, apenas, é possível o surgimento de um 

direito subjetivo negativo, pelo qual se pode exigir uma abstenção do Poder Público 

quanto a leis e atos contrários à norma-programa. 

Atualmente, contudo, os estudiosos vêm modificando seu entendimento 

quanto à eficácia e aplicabilidade das normas programáticas. Silva (2003, p. 155) 

observa que vem se afirmando cada vez mais na doutrina o caráter vinculativo das 

normas programáticas, garantindo-lhes juridicidade e eficácia, devendo ser 

nomeadas de “apenas uma finalidade a ser cumprida obrigatoriamente pelo Poder 

Público”, sem que haja uma definição de como se atingir o fim almejado.  

Desse modo, não importa a forma que as políticas públicas são realizadas 

e a gestão dos recursos públicos é estipulada, não se pode ignorar o comando 
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constitucional que garante ao cidadão seus direitos fundamentais sociais. Seguindo 

esse entendimento, Bulos (2007, p. 1282) explica que, quanto ao direito à saúde: 

 

Os Poderes Públicos, incumbidos de realizar a mensagem do art. 196, 
devem levar em conta que todos merecem tratamento isonômico, 
condizente com o atual estágio da ciência médica. 
Por isso, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 
aos órgãos governamentais dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de Direito Privado (CF, art. 197). 
Significa dizer que os governos têm capacidade discricionária – não 
arbitrária – para dispor sobre a matéria, mediante lei ordinária. 

 

Portanto, mesmo que consideradas como normas programáticas, as 

disposições constitucionais que tratam do direito à saúde geram direitos objetivos e 

subjetivos. No âmbito objetivo – ainda pouco aplicado no ordenamento jurídico 

brasileiro – Sarlet afirma que: 

 

[...] os direitos fundamentais não se limitam à função precípua de serem 
direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas 
que, além disso constituem decisões valorativas de natureza jurídico-
objetiva da Constituição, com eficácia em todo ordenamento jurídico e que 
fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos. 
(SARLET, 2011, p.143) 

 

Canotilho (1994, p.446), nesse sentido, destaca que, na dimensão 

objetiva dos direitos sociais, há a obrigação de “fornecimento de prestações aos 

cidadãos, densificadoras da dimensão subjetiva essencial destes direitos e 

executoras de imposições institucionais”. Em consonância com esse entendimento, 

Bonavides (2009, p. 642) explica que:  

 

Sem a concretização dos direitos sociais não se poderá alcançar jamais “a 
Sociedade livre, justa e solidária”, contemplada constitucionalmente como 
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º). O 
mesmo tem pertinência com respeito à redução das desigualdades sociais, 
que é, ao mesmo passo, um princípio de ordem econômica e um dos 
objetivos fundamentais de nosso ordenamento republicano, qual consta 
respectivamente do art. 170, VII, e do sobredito art. 3º. 

 

Portanto, sem garantir eficácia às normas programáticas, principalmente 

àquelas que tratam de direitos sociais, não há como se atingir os objetivos firmados 

por nossa ordem constitucional. Os tribunais superiores também vêm se 
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posicionando no sentido de que as normas programáticas detêm eficácia e são 

exigíveis perante o Poder Público: 

 

A interpretação da norma programática não pode transformá-la em 
promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra 
inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 
federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa 
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. O reconhecimento judicial da validade jurídica de 
programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 
inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de 
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de sua essencial dignidade. (STF. RE 368041, Relator Ministro JOAQUIM 
BARBOSA. Publicado no DJe em 17/06/2005). 

 

Assim, a visão doutrinária tradicional, que teve em Meireles Teixeira seu 

principal expoente, no sentido de que as normas programáticas possuem apenas 

eficácia mediata, sendo necessária uma nova lei infraconstitucional para lhe conferir 

aplicabilidade imediata e exigibilidade, vem sendo postergada tanto pela doutrina 

moderna quanto pela jurisprudência, que entendem que a exigibilidade dos direitos 

sociais pode ser extraída diretamente da norma constitucional, especialmente em 

face de situações concretas de violação desses direitos. 

 

2.2.2 Eficácia e Aplicabilidade dos direitos fundamentais: direitos individuais e 
coletivos versus direitos sociais 

 
 
 A Constituição Federal dispõe sobre os direitos fundamentais em seu 

título II, abrangendo os direitos individuais e coletivos (art. 5º), os direitos sociais (art. 

6º a 11), os direitos à nacionalidade (arts. 12 e 13), os direitos políticos (arts. 14 a 

16) e os direitos político-partidários (art. 17), bem como em outros dispositivos 

esparsos em seu texto. 

Desse modo, como já salientado anteriormente, os direitos sociais são 

direitos fundamentais explícitos em nossa Carta Magna, motivo pelo qual a eles se 

aplica inteiramente a norma prevista no parágrafo primeiro do artigo 5º (“as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”). 
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De fato, vê-se que, apesar de constar do dispositivo que elenca 

especificamente os direitos individuais e coletivos, a Lei Maior não fez nenhuma 

distinção entre direitos individuais e coletivos e direitos sociais quando trata de sua 

aplicabilidade e eficácia, garantindo tanto a uns quanto a outros aplicação imediata. 

Silva (2007, p. 409), buscando explicar a incidência do parágrafo primeiro do artigo 

5º às normas de direitos sociais, sintetiza: 

 

Em primeiro lugar, significa que elas [as normas de direitos sociais] são 
aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições 
para seu atendimento. Em segundo lugar, significa que o Poder 
Judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação concreta nelas 
garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o 
direito reclamado (grifo nosso), segundo as instituições existentes.  

 

Daí se extrai a possibilidade de se exigir do Estado a garantia desses 

direitos, em consonância com a técnica de interpretação constitucional da máxima 

efetividade e com o princípio da força normativa da Constituição. Bulos (2007, p.336) 

explica que, quanto à primeira,  

 

Seu escopo é imprimir eficácia social ou efetividade às normas 
constitucionais, extraindo-lhes o maior conteúdo possível, principalmente 
em matéria de direitos fundamentais. A palavra de ordem é conferir às 
normas uma interpretação que as leve a uma realização prática, fazendo 
prevalecer os fatos e os valores nelas consignados. 

 

Já o princípio da força normativa da constituição orienta que, havendo 

conflitos jurídico-constitucionais, deve prevalecer o ponto de vista que contribua para 

uma eficácia ótima da constituição, conferindo-lhe normatividade e garantindo a 

eficácia e permanência da norma constitucional (CANOTILHO, 2011).  

Ademais, vale ressaltar o ensinamento de Paulo Bonavides (2009, p. 532) 

no sentido de que as garantias constitucionais representam o mecanismo de 

preservação dos direitos previstos em legislação infraconstitucional: 

 

Sem as garantias constitucionais os direitos contidos em declarações 
formais cairiam no vazio das esferas abstratas, ou perderiam o fio 
institucional de contato com a realidade concreta, aquela que deverá 
propiciar em termos de eficácia a fruição completa das liberdades humanas. 

 

Além disso, faz ver Canotilho (2011) que o ordenamento jurídico não pode 

retroceder (vedação ao retrocesso), excluindo direitos que já foram consolidados, 
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como é o caso dos direitos sociais previstos na Carta Magna, devendo, portanto, 

serem efetivados, garantindo-lhes eficácia social e assegurando que o Texto Maior 

não se torne letra morta. 

 

O princípio da democracia econômica e social aponta para a proibição de 
retrocesso social. A idéia aqui expressa também tem sido designada como 
proibição de contra revolução social ou da evolução reaccionária. Com isto 
quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos 
trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez 
alcançados ou conquistados, passam a constituir, simultaneamente, uma 
garantia institucional e um direito subjetivo. (CANOTILHO, 2011, p. 338). 

 

Bonavides (2009, p. 640-641), analisando a questão das cláusulas 

pétreas, expostas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, as quais não podem 

ser modificadas pelo constituinte reformador no sentido de aboli-las, aduz que: 

 

Com efeito, introduzida e positivada em grau máximo de intangibilidade no 
parágrafo 4º do art. 60, deve-se entender que a rigidez formal de proteção 
estabelecida em favor dos conteúdos ali introduzidos, nomeadamente os 
respeitantes às duas acepções ora examinadas, não abrange apenas o teor 
material dos direitos de primeira geração, herdados pelo constitucionalismo 
contemporâneo, senão que se estende por igual aos direitos da segunda 
dimensão, a saber, os direitos sociais. 

 

Desse modo, os direitos fundamentais, incluídos os direitos sociais, 

somente poderão ser modificados para a ampliação de seu rol de proteção, jamais 

para restringi-lo ou extingui-lo. Quanto a estes últimos, sábia a observação de 

Cunha Júnior (2010, p. 722): 

 

Pondo fim a uma discussão doutrinária estéril, inseriu os direitos sociais no 
título II que trata dos direitos fundamentais, não deixando mais qualquer 
dúvida quanto à natureza destes direitos: os direitos sociais são verdadeiros 
direitos fundamentais, com força normativa e vinculante, que investem os 
seus titulares de prerrogativas de exigir do Estado as prestações positivas 
indispensáveis à garantia do mínimo existencial.  

 

Seguindo esse entendimento, Valle e Camargo (2010, p. 13-31), em 

artigo jurídico publicado na Revista de Direito Sanitário no ano de 2010, aduzem: 

Superada, com êxito, a fase do reconhecimento constitucional dos múltiplos 
direitos fundamentais, resta à sociedade brasileira a etapa mais difícil: a 
concretização desses direitos, a sua transformação em realidade no dia a 
dia dos cidadãos, sendo certo que “As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata”, o que autoriza a afirmação 
no sentido de que aos órgãos estatais cabe, à vista desse “mandado de 
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otimização”, o dever de conferir “a maior eficácia possível aos direitos 
fundamentais”. 

 

Assim, o direito à saúde é um direito fundamental do homem, revestido de 

força normativa e vinculante, dotado de eficácia e aplicabilidade direta, podendo ser 

exigidas do Estado prestações positivas em situações concretas de violação da 

norma constitucional. Sua importância verifica-se em seu vínculo direto com o 

princípio da dignidade humana e o direito à vida, valores basilares da ordem jurídica 

brasileira, conforme será visto a seguir. 

 

2.3 DIREITO À SAÚDE COMO CONSENTÂNEO DO DIREITO À VIDA E À 
DIGNIDADE HUMANA 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o pilar de todos os outros 

direitos fundamentais, servindo como base jurídica para as garantias constitucionais 

que objetivam assegurar a vida humana digna a todas as pessoas. Encontra-se 

expressamente previsto pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º, inciso 

III, no Título I, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 

Princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do 
Estado, determinam-lhe o modo e a forma de ser. Refletem os valores 
abrigados pelo ordenamento jurídico, espelhando a ideologia do 
constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade. São qualificados 
de fundamentais, porquanto constituem o alicerce, a base, o suporte, a 
pedra de toque do suntuoso edifício constitucional (grifo nosso). [...] 
Tais princípios possuem força expansiva, agregando, em torno de si, 
direitos inalienáveis, básicos e imprescritíveis, como a dignidade humana, a 
cidadania, o pluralismo político etc. (BULOS, 2007, 384).  

 

Não basta, portanto, a simples previsão normativa relativa às garantias 

fundamentais à vida digna, fazendo-se imprescindível a promoção de políticas 

públicas visando à sua concreção, devendo este princípio ser assegurado pelo 

ordenamento jurídico por todos os meios possíveis. Bem conceitua Alexandre de 

Moraes (2005, p. 16): 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
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sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. 

 

Quanto à importância do princípio para a compreensão, interpretação e 

aplicação das normas constitucionais, reconhece-se que o seu conteúdo “é amplo e 

pujante, envolvendo valores espirituais (liberdade de ser, pensar e criar etc) e 

materiais (renda mínima, saúde, alimentação, lazer, moradia, educação etc)” 

(BULOS, 2007, p. 389, grifos do autor). O doutrinador enfatiza o seu entendimento 

sobre este assunto, dizendo: 

 

A dignidade da pessoa humana, enquanto vetor determinante da atividade 
exegética da Constituição de 1988, consigna um sobreprincípio, ombreando 
os demais pórticos constitucionais, como o da legalidade (art. 5º, II), o da 
liberdade de profissão (art. 5º, XIII), o da moralidade administrativa (art. 37) 
etc. sua observância é, pois, obrigatória para a exegese de qualquer norma 
constitucional, devido à força centrípeta que possui. Assim, a dignidade da 
pessoa humana é o carro-chefe dos direitos fundamentais na Constituição 
de 1988. esse princípio conferiu ao texto uma tônica especial, porque 
impregnou-lhe com a intensidade de sua força. Nesse passo, condicionou a 
atividade do intérprete. (BULOS, 2007, p. 390, grifo do autor) 

 

No mesmo sentido, salientando a importância do referido princípio na 

configuração e aplicação de todo o texto constitucional, Novelino e Cunha Júnior 

(2013, p. 14) aduzem que a dignidade da pessoa humana configura-se em 

 

Núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, constitui o valor 
constitucional supremo e, enquanto tal, deve servir, não apenas como razão 
para a decisão de casos concretos, mas principalmente como diretriz para a 
elaboração, interpretação e aplicação das normas que compõem a ordem 
jurídica em geral, e o sistema de direitos fundamentais, em particular. Como 
consequência da consagração da dignidade humana no texto constitucional 
impõe-se o reconhecimento de que a pessoa não é simplesmente um 
reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, deve constituir o seu objetivo 
supremo, sendo que na relação entre o indivíduo e o Estado deve haver 
sempre uma presunção a favor do ser humano e de sua personalidade. 

 

Na perspectiva constitucional, o conceito de vida está ligado à existência 

do ser humano e não a toda e qualquer forma de existência. Sem olvidar das 

dificuldades inerentes à conceituação do que seja vida, Silva (2005, p. 197) sintetiza: 

 

Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas 
no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à 
matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua 
riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se 
transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um 
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processo (processo vital), que se instaura com a concepção (germinação 
vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda 
de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte. 

 

O direito à vida possui duas acepções: a primeira, negativa, significa que 

ninguém, Estado ou particulares, pode intervir na existência física do indivíduo, 

“consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de 

permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital senão pela 

morte espontânea e inevitável” (SILVA, 2005, p. 198); a segunda, positiva, está 

ligada à concepção de existência digna, assegurando-se ao indivíduo não só a 

existência física, mas o acesso aos meios indispensáveis para uma vida com 

condições minimamente dignas. 

É na segunda acepção que encontramos a interseção deste direito 

fundamental com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. De fato, 

a vida “constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos” (SILVA, 2005, p. 

198), de modo que não se pode mais, em um Estado Democrático de Direito, admitir 

a previsão de proteção à vida sem garantir-lhe a dignidade mínima. 

Entende-se, portanto, que o direito à vida possui um conteúdo amplo, 

sendo pressuposto de vários outros, como o direito à liberdade, à igualdade, à 

segurança, à propriedade, à educação, à saúde e ao lazer, apenas para 

exemplificar. Assim, lembram Novelino e Cunha Júnior (2013, p. 27): 

 

O direito fundamental à vida deve ser pensado não apenas sob a 
perspectiva do indivíduo, enquanto posição jurídica de que este é titular 
perante o Estado (dimensão subjetiva), mas também do ponto de vista da 
comunidade, enquanto bem jurídico essencial que impõe aos poderes 
públicos e à sociedade o dever de adotar medidas de proteção contra 
práticas que atentem contra o direito à vida e de promoção dos meios 
indispensáveis a uma vida humana com dignidade e qualidade (dimensão 
objetiva). 

 

É nesta dimensão objetiva que encontramos o direito à saúde, 

fundamentalmente correlacionado ao direito à vida (e consequentemente à 

dignidade da pessoa humana), uma vez que o conceito de vida digna não pode ser 

afastado da concepção de vida saudável, do direito de viver em condições sanitárias 

adequadas e de ter acesso a tratamentos para a manutenção da vida e restauração 

da saúde.  
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Ademais, o direito à saúde, posto que um direito coletivo, também se trata 

de um direito individual, vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

humana. Assim lecionam Sarlet e Figueiredo (2009, p. 35): 

 

De outra parte, a caracterização do direito à saúde como um direito coletivo, 
ou mesmo como um interesse difuso em certas hipóteses, não lhe serve 
para afastar a titularidade individual que apresenta, visto que, a despeito 
das questões ligadas à saúde pública e coletiva, jamais perderá o cunho 
individual que o liga à proteção individual da vida, da integridade física e 
corporal pessoal, assim como da dignidade da pessoa humana 
individualmente considerada em suas particularidades até mesmo em 
termos de garantias das condições que constituam o mínimo existencial de 
cada um. 

 

Ainda segundo os renomados autores acima apresentados, o direito à 

saúde possui duas fundamentações. No sentido material, releva-se o bem jurídico 

protegido, buscando-se a preservação da saúde e a manutenção e desenvolvimento 

da vida daqueles que necessitem. O viés formal configura-se na inclusão deste 

direito no ordenamento jurídico, previsto como cláusula pétrea e direito fundamental, 

de aplicação imediata (SARLET e FIGUEIREDO, 2009). 

Assim, o disposto no artigo 196 da Constituição de 1988 abrange não 

somente o acesso a serviços de saúde, mas o dever do Estado de tornar possível a 

superação das doenças da miséria, que seriam extintas com o fim da desnutrição, 

da falta de conhecimento sobre higiene, da água contaminada e das habitações em 

áreas de risco, devendo os serviços de assistência à saúde ser prestados de forma 

integral para toda a população em ambiente adequado e devidamente equipado, 

possibilitando um bem-estar pessoal aos indivíduos. 

Felizmente, apesar do descaso da maior parte daqueles que representam 

os poderes públicos, havendo ausência ou ineficiência de políticas públicas 

sanitárias por todo o País, os tribunais vêm dando a devida importância ao princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana quando se trata de direito à saúde e à 

vida, senão vejamos: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamentos. Fornecimento pelo Estado. A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento 
integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta 
obrigação por qualquer justificativa. Assim, o fornecimento do medicamento 
requerido, por ser o mais adequado às necessidades do impetrante, tem por 
finalidade dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da 
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à 



 29 

saúde dos cidadãos (artigo 5º, caput e 196). Manutenção da Sentença. 
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO. (TJSP. MS 4002047-
97.2013.8.26.0073. 8ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 
14/05/2014. Publicação no DJe em 15/05/2014). 

 

Assim, o direito à saúde, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, configura-se em uma imposição aos governantes da obrigação 

de respeitar e garantir a saúde, promovendo todos os meios necessários a uma vida 

saudável, pressuposto básico para se alcançar uma vida digna. 

 

2.3.1 Direito a medicamentos 

 

A Constituição Federal determina que a saúde deve ser garantida por 

meio de ações e serviços públicos que visem a sua promoção, proteção e 

recuperação (art. 196, CF). Desse modo, trata-se de direito amplo, uma vez que 

abrange tanto medidas preventivas quanto medidas paliativas ou reparativas. Este 

último viés, da recuperação e manutenção da saúde, abrange o direito a tratamento 

médico necessário e específico ao mal que acomete o indivíduo bem como o direito 

aos medicamentos indispensáveis à manutenção da vida e da saúde. Nesse sentido, 

observa Silva (2005, p. 308) que o direito à saúde 

 

Há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os 
seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o 
direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência 
médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não 
ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. 

 

Confirmando esse entendimento, a Ministra Carmem Lúcia, em voto 

proferido em 2007, afirma que a proteção ao direito à vida não pode ser dissociada 

das garantias aos direitos sociais, entre eles, o direito a saúde, ressaltando a 

importância do acesso a medicamentos necessários para a concretização deste 

direito: 

4. O direito à vida compreende o direito à saúde, para que seja 
possível dar concretude ao viver digno. A Constituição da República 
assegura o direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) e, em 
sua esteira, todos os meios de acesso aos fatores e condições que 
permitam a sua efetivação. A impossibilidade de ter acesso a 
medicamentos necessários à sobrevivência digna agrava aquele 
direito (grifo nosso). Bem assim, como aqui se põe, o acesso a materiais 
que podem ser a eles equiparados, para que a boa qualidade física de 
asseio e saúde assegure à pessoa condições de dignidade. Esse princípio 
constitui, no sistema constitucional vigente, um dos fundamentos mais 
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expressivos sobre o qual se institui o Estado Democrático de Direito (CF, 
art. 1º, III). O direito de todos à saúde, "garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação", conforme se contém no art. 196 da Constituição 
da República, compatibiliza-se, ainda, com o princípio constitucional da 
igualdade, daí a norma constitucional assecuratória do acesso universal e 
igualitário a todos os recursos disponíveis. (AI 588169 / RJ - RIO DE 
JANEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento 26/04/2007 Publicação DJ 17/05/2007, P-00072). 

 

Do exposto neste capítulo, entende-se que o direito à saúde deve ser 

concretizado para que haja efetivo respeito ao princípio máximo da dignidade da 

pessoa humana, pois que vida em condições saudáveis correlaciona-se 

intrinsecamente com o conceito de vida digna e, desse modo, realiza-se também, ao 

menos neste sentido, o Estado Democrático de Direito. Entretanto, é possível que 

haja omissão do Poder Público na criação e execução de ações que visem a 

promoção e proteção do direito à saúde, acarretando o controle judicial das 

omissões estatais para corrigi-las. 
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3 O DIREITO À SAÚDE PÚBLICA E SUA EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DO 
CONTROLE JUDICIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO 

 
 
A partir da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro vem se 

utilizando de políticas públicas para dar efetividade aos direitos sociais, que exigem 

dele uma prestação positiva, intervindo socialmente na vida dos indivíduos 

necessitados, na busca da promoção do Estado Democrático de Direito e da 

igualdade social. Portanto, não se pode permitir que a norma constitucional seja 

ignorada, devendo o Estado encontrar meios para realizá-la. 

O constituinte, entretanto, prevendo que a efetivação de tais objetivos 

econômicos e sociais não seria facilmente alcançada, exigiu, para tanto, a 

cooperação de todos os entes federativos. Pelo federalismo cooperativo, nenhum 

ente terá competência exclusiva no que se refere à efetivação dos direitos sociais, 

mas, ao contrário, há uma organização descentralizada e por meio de um sistema 

integral, visando uma melhor execução e efetivação das políticas públicas. Nessa 

senda, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), para realizar as ações e políticas 

de saúde pública; “contudo, diante de um Estado em via de desenvolvimento, as 

políticas públicas da área da saúde, não raro, apresentam deficiências e distorções, 

ora por problemas de gestão, ora por insuficiência mesmo de recursos” (VALLE; 

CAMARGO, 2010, p. 13-31). 

Ressalte-se que, quando se faz referência ao Estado, significa não só que 

todos os entes federados, em cooperação mútua, devem efetivar os direitos sociais 

protegidos em nossa Constituição, mas também todos os Poderes da República, em 

todos os graus, de modo que o Poder Executivo os concretize, o Legislativo os tenha 

em mente quando da criação de novas leis e o Judiciário previna e rechace 

violações que os atinjam, sejam elas omissivas ou comissivas.  

Desse modo, conforme se vê a seguir, a Constituição Federal apresenta o 

direito à saúde em dupla acepção: como direito do cidadão, conforme disposto no 

capítulo anterior, e também como dever do Estado. Não raras vezes, entretanto, o 

Poder Público não cumpre com suas obrigações no âmbito da saúde pública, ou o 

faz de maneira insatisfatória, com políticas públicas ineficazes, acarretando em 

crescente número de demandas objetivando que o Poder Judiciário tutele o direito 

do indivíduo, em verdadeiro controle judicial da atividade da Administração. 
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3.1 A SAÚDE COMO DEVER DO ESTADO 

 

Sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, configura-se em uma 

obrigação estatal de prestar a assistência à saúde, de modo a propiciar o tratamento 

mais eficaz e adequado, respeitando o princípio da dignidade. Trata-se, como já foi 

dito, de direito público subjetivo, albergado em nossa Constituição, permitindo ao 

indivíduo exigir do Poder Público a sua devida prestação, conforme leciona Barroso 

(2008, p. 73): 

As normas constitucionais definidoras de direito são as que tipicamente 
geram direitos subjetivos, investido o jurisdicionado no poder de exigir do 
Estado – ou de outro eventual destinatário da norma – prestações positivas 
ou negativas, que proporcionem o desfrute dos bens jurídicos nelas 
consagrados. Embora existam dissensões doutrinária relevantes, sutilezas 
semânticas variadas e, por vezes, certa improbidade na linguagem 
constitucional [dividem-se] em quatro grandes categorias, compreendendo: 
direitos individuais (art. 5º), direitos políticos (arts. 12 a 17), direitos sociais 
(art. 6º e 7º) e direitos difusos (art. 215, 225). 

 

Assim, a partir da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde passou 

a ser um direito exigível, devendo ser efetivado voluntariamente pelo Estado, em 

respeito à nossa Lei Maior, através de políticas públicas positivas ou negativas. 

Havendo omissão estatal no cumprimento de direito subjetivo albergado 

constitucionalmente, pode-se exigir judicialmente o cumprimento da norma, uma vez 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 

(art. 5º, XXXV, CF/88). 

Está incluso na previsão do direito à saúde o dever constitucional do 

Estado prestar assistência médica aos necessitados, e isso deve ser feito de acordo 

com as melhores técnicas disponíveis, conforme o avanço da ciência médica, 

ofertando ao cidadão os tratamentos mais eficazes e não apenas os que custem 

menos aos cofres públicos. Trata-se aqui da acepção positiva do direito à saúde, 

pela qual o indivíduo tem o direito às medidas e prestações estaduais para a 

prevenção e o tratamento de doenças. 

 Por sua vez, pela acepção negativa, há o direito de que terceiros – 

inclusive o Estado – se abstenham de prejudicar a saúde do indivíduo. A 

jurisprudência, corroborando o entendimento doutrinário, vem tutelando o direito à 

saúde em sua dupla acepção: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A AUTOR ACOMETIDO DE 
LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. 
REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. Não 
ocorre perda superveniente do objeto da ação quando se constata que o 
cerne da lide trata de obrigação de fazer contínua e permanente, enquanto 
se mantiver a situação de enfermidade do indivíduo. 2. O artigo 196 da CF 
impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no 
sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos 
riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e 
recuperação dos cidadãos. Nesta senda, o Estado deve criar meios 
para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de 
medicamentos, além da implementação de políticas públicas 
preventivas (grifo nosso), mercê de os entes federativos garantirem 
recursos em seus orçamentos para implementação dessas políticas. (arts. 
23, II, e 198, § 1º, da CF). [...]. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA. (TJCE. AP 78591971200080600011. 3ª Câmara 
Cível. Relator Ministro WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO. 
Publicação no DJe em 01/09/2011). 

 

Desse modo, o cidadão que se encontra com alguma doença, a impor 

atendimento, tratamento e/ou medicamentos que não possa custear, pode requerer 

do Estado que satisfaça suas necessidades a fim de proteger e recuperar a sua 

saúde, pois a Constituição determinou ser dele a obrigação de promover e proteger 

o direito à saúde. Resta, então, saber a que entidade, especificamente, se impõe 

esse dever. 

 

3.1.1 O dever solidário dos entes federados 

 

Quando o artigo 196 da Constituição Federal se refere ao “Estado” como 

obrigado a prestar assistência à saúde, dirige-se a todos os entes federados, uma 

vez que, no mesmo texto legislativo, determina que “é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e 

assistência pública” (art. 23, II, primeira parte, CF). Bulos (2007, p. 772) explica que: 

 

A competência comum dos entes políticos se insere na técnica do 
federalismo cooperativo, pelo qual cumpre às leis complementares, no 
plural, fixar normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar em âmbito nacional (CF, art. 23, parágrafo único, com 
redação dada pela EC n. 53/2006). 

 

Os tribunais brasileiros, conforme se afere dos julgados colacionados 

(Anexo A – Jurisprudência Pertinente à Saúde Pública), têm entendido que deve 

haver uma cooperação dos entes federados para a promoção da saúde, e que, 
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independentemente de qual seja a esfera do governo federado, o ente público deve 

prestar a assistência à saúde necessária, caracterizando sua omissão inaceitável 

violação ao mandamento constitucional. 

Ocorre que, em todo o País, as entidades federativas rés em ações 

judiciais que visam medicamentos ou tratamentos de saúde tentam esquivar-se de 

seu dever sob a alegação de que se deve respeitar a divisão de competências 

disposta na Lei 8.080/90 (arts. 16 a 19), que dispõe sobre o Sistema Único de 

Saúde, imputando umas às outras a responsabilidade pela efetivação do serviço de 

saúde requerido pelo cidadão. 

A jurisprudência, entretanto, não tem acatado tais argumentos, 

considerando que as competências estabelecidas na Lei 8.080/90 devem ser vistas 

apenas como um parâmetro para distribuição dos recursos, não uma forma de 

excluir a responsabilidade dos entes que já repassaram as verbas, neste caso, 

relacionadas à omissão ao direito à saúde. Nesse sentido, diversos tribunais (Anexo 

A – Jurisprudência Pertinente à Saúde Pública) vêm ressaltando a responsabilidade 

solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVAO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO 
DO PROCESSO, EM FACE DA SUBMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL Nº 
1.102.457/RJ À SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 
REPETITIVOS. IMPROCEDÊNCIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]2 - O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem 
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de 
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 
objetive o acesso a medicamentos (grifo nosso).3 - Agravo regimental a 
que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1284271 / SC. Primeira 
Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 25/06/2013. 
Publicado no DJe em 02/08/2013). 

 

Diante do exposto, observamos que o dever do Estado se encontra na 

imposição dos dispositivos constitucionais mencionados, sendo de todos os entes 

federativos a responsabilidade de promover a saúde, consubstanciada esta em um 

acesso universal e igualitário provido por meio de políticas públicas.  
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3.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 

 

Entende-se por políticas públicas as ações estatais que buscam efetivar 

os direitos sociais mediante programas e planejamentos governamentais, ou seja, é 

“um conjunto ou uma medida isolada praticada pelo Estado com o desiderato de dar 

efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito” (FREIRE 

JUNIOR, 2005, p. 47). O Estado seleciona, então, aquelas necessidades 

imprescindíveis da população e organiza sua atividade visando suprir tais demandas 

e efetivando, assim, os mandamentos constitucionais de viés social. 

Quanto ao direito à saúde, a própria Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 196, determina que é “[...] garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

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

recuperação”. Valle e Camargo (2010, p. 13-31) alertam que: 

 

A previsão de que o direito à saúde realiza-se por meio de políticas públicas 
decorre da inquebrantável complexidade do tema, já que, a teor do caput do 
art. 3º da Lei n. 8.080/90: A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País.  

 

Assim, buscando ordenar as atividades estatais em relação ao direito à 

saúde, primeiramente, foram editadas diversas normas (leis, portarias, 

regulamentos) com o escopo de dar efetivação a este direito, destacando-se, para 

os fins deste estudo, a Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990 (que regulamenta e 

institui os princípios do Serviço Único de Saúde – SUS) e a Portaria nº. 3.916 de 30 

de outubro de 1998 do Ministério da Saúde (que trata da Política Nacional de 

Medicamentos). 

A própria Constituição Federal, em seu artigo 198, estabeleceu as 

diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando que as 

ações e serviços públicos de saúde, ordenados de forma regionalizada e 

hierarquizada, observassem a descentralização (com direção única em cada esfera 

de governo), o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

e a participação da comunidade.  
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Observando o prescrito na CF/88, a Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080/90) 

dispõe que “as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) [...] serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescentes” (art. 8º). Assim, as políticas públicas de saúde deverão 

observar um modelo dividido em regiões e hierarquias quando de sua concretização, 

conforme a complexidade e a população de cada região, e pautando-se no 

comprometimento de vários setores para a construção de um serviço de saúde 

descentralizado, atribuindo a cada setor sua função, hierarquicamente. 

A Lei nº. 8.080/90 regulamenta as disposições constitucionais acerca do 

direito à saúde, normatizando o SUS, fundamentado nos princípios da cidadania e 

da dignidade humana, tratando a saúde como fator imprescindível para a construção 

de uma vida digna. Além desses princípios, baseia-se também na universalidade, 

garantindo-se acesso aos serviços de saúde de forma universal; na integralidade, 

pela qual o atendimento seja realizado integralmente, em diversos níveis de 

atenção, preventivos ou curativos; na equidade, assistência prestada sem 

preconceitos nem privilégios; na isonomia material, promovendo igualdade de 

atendimento, reconhecidas as desigualdades sociais; e na qualidade do serviço 

prestado. 

Os princípios acima mencionados visam a assegurar o bem-estar social, 

dando concretude ao Estado Social Democrático, sendo a saúde atividade pública 

essencial. O SUS é o responsável pelo acesso universal e igualitário aos serviços 

que tem por fim a promoção, proteção e recuperação da saúde, devendo garantir 

assistência preventiva de caráter coletivo e a terapêutica individualizada a todos que 

busquem o SUS para seus tratamentos, fazendo a assistência farmacêutica parte 

desta assistência, conforme artigo 6º, I, da Lei Orgânica de Saúde (LOS). 

Quanto à questão da distribuição de medicamentos, importante aspecto 

de qualquer política pública de saúde que busque a efetividade, o Ministério da 

Saúde editou a Portaria 3.916/98 (Anexo B), pela qual se aprovou a Política 

Nacional de Medicamentos, visando a "garantir a necessária segurança, eficácia e 

qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população 

àqueles considerados essenciais" (Portaria 3.916/98, Apresentação). 

A Portaria 3.916/98 determina, em seu item 3.3, os seguintes 

pressupostos básicos para a compra e distribuição de medicamentos, não eximindo 

nenhum ente federado de sua responsabilidade geral em situações excepcionais: 
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a. doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou 
põem em risco as coletividades, e cuja estratégia de controle concentra-se 
no tratamento de seus portadores; 
b. doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir 
número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até 
permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; 
c. doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis 
no mercado. 

 

Complementando a Portaria 3.916/98, editou-se a Portaria 2.577/06 

(Portaria de Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional - CMDE), 

que determina o rol de doenças excepcionais e os medicamentos de alto custo 

necessários para o seu tratamento a serem providos pelo Estado a quem deles 

necessite, como ação componente da política pública de saúde promovida pelo 

SUS, em observância aos parâmetros de custo-benefício e custo-efetividade 

determinados na Política Nacional de Medicamentos.  

Ocorre que, tratando-se de um rol taxativo, a Portaria 2.577/06 (e suas 

atualizações subsequentes) não abrangeu todas as doenças de alto risco e cujos 

tratamentos medicamentosos exigem somas vultosas de dinheiro e não podem ser 

custeados pelos cidadãos que destes necessitam. Por não constarem do rol 

legalmente estabelecido, o Poder Público vem sistematicamente negando 

requerimentos referentes a remédios de alto custo que são indispensáveis à saúde e 

à vida daqueles que deles necessitam, ferindo o direito constitucional à saúde e o 

princípio máximo de nosso ordenamento jurídico: a dignidade humana. 

 

3.3 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 

A Administração Pública, ao negar ao indivíduo doente o medicamento de 

que precisa e que não pode custear, por mera ausência de previsão da sua moléstia 

no rol infralegal por ela estabelecido (Portaria 2.577/06), viola direitos constitucionais 

do cidadão, o que permite a este buscar a tutela do seu direito no âmbito judicial. 

Atualmente, por esse sistema de determinar, taxativamente, quais 

doenças serão acobertadas pela Política Nacional de Medicamentos, cidadãos 

acometidos de doenças raras e graves, com grande risco de vida e tratamento de 

custo elevado, recebem soluções estatais absolutamente diversas: àquele cuja 

doença e tratamento estão previstos em portaria ou outra norma é prestado o 
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imediato medicamento, enquanto àquele portador de doença não prevista é negado 

o tratamento necessário para manter-lhe a vida. 

As constantes negativas do Governo aos requerimentos de cidadãos por 

medicamentos que não podem custear e que são indispensáveis a sua saúde, pelo 

mero motivo de que a doença alegada não consta do rol estabelecido, representam 

sérios agravos ao direito desses indivíduos, uma vez que não se analisa a situação 

de risco, a gravidade da doença apresentada e as condições do requerente de 

custear seu tratamento. Consoante esse entendimento, o Poder Judiciário não vem 

aceitando o argumento dos entes públicos de não haver previsão legal obrigando-os 

ao fornecimento do medicamento: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO À VIDA. PESSOA 
HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER 
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E 
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. [...] 2. "Uma simples restrição 
contida em norma de hierarquia inferior (Portaria/MS) não pode fazer 
tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, 
diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua 
de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os 
fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos" 
(grifo nosso) (STJ; RMS 17903/MG; 2ª. Turma; Relator: Min. CASTRO 
MEIRA, Data de julgamento: 20/09/2004) 3. [...] (TJCE. AI 2736-
37.2009.8.06.0000/0. 1ª Câmara Cível. Relator Ministro PAULO 
FRANCISCO BANHOS PONTE. Publicação no DJe em 07/11/2011). 

 

É importante destacar que mesmo a omissão de determinada doença 

grave e dos medicamentos respectivos ao seu tratamento no rol da Portaria 

2.577/06 configura uma falha do Poder Público no cumprimento do seu dever 

constitucional de garantir a saúde de forma eficaz e integral, o que demonstra a  

fragilidade da argumentação do Poder Público. 

Nesse contexto, havendo omissão estatal na concretização do direito à 

saúde, resguardado por nossa ordem constitucional, resta aos indivíduos recorrer à 

tutela do Poder Judiciário, com a finalidade de coagir o Estado a fornecer o 

tratamento necessário à sua saúde, pois a garantia da vida não pode estar vinculada 

apenas a diretrizes e questões burocráticas estabelecidas por normas infralegais. 

Nesse sentido, o STJ já determinou: 
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RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 
SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA 
DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. [...] "A realização dos Direitos 
Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 
discricionário nem pode ser encarada como tema que depende 
unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão 
intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em 
razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" 
(grifo nosso) (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ. Resp 
1068731/RS, Segunda Turma, da relatoria do ministro Herman Benjamin, 
DJ 08/03/2012). 

 

Observa-se que a reduzida eficácia social do direito à saúde se deve mais 

à inércia da Administração Pública em realizar políticas públicas abrangentes e 

eficazes do que à existência de normas infraconstitucionais que regulamentem o 

direito fundamental. De fato, mesmo com a criação do SUS e da Política Nacional de 

Medicamentos, o Poder Público encontra grande dificuldade na efetivação de 

políticas públicas sanitárias, mostrando uma grande ineficiência, ou até mesmo 

ausência, na distribuição dos serviços e no atendimento do cidadão. 

Os gestores públicos também justificam suas omissões em uma suposta 

falta de recursos geral, a impossibilitar a concretização de políticas públicas mais 

amplas e abrangentes. O Poder Judiciário, entretanto, tem entendimento 

consolidado no sentido de que a mera alegação de falta de recursos, sem 

demonstração efetiva da incapacidade econômica, não é apta a tornar aceitável a 

omissão estatal, conforme o julgado a seguir: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO À VIDA. PESSOA 
HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER 
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E 
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. [...]3. O respeito à vida deve 
prevalecer em detrimento do interesse financeiro e secundário do 
Estado. Princípio da reserva do possível aplicável apenas em 
situações excepcionais, quando demonstrada de forma clara e indene 
de dúvidas a impossibilidade ou a incapacidade econômico-financeira 
de fornecer o tratamento médico pleiteado. (grifo nosso) [...]. (TJCE. AI 
2736-37.2009.8.06.0000/0. 1ª Câmara Cível. Relator Ministro PAULO 
FRANCISCO BANHOS PONTE. Publicação no DJe em 07/11/2011). 

 

Nesse sentido, o controle judicial das políticas públicas fundamenta-se na 

democracia e na força normativa da Constituição, que não pode se tornar letra morta 
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pelo simples descaso do Poder Público em realizar seus mandamentos. 

Fiscalizando, portanto, as omissões estatais quanto aos direitos fundamentais, pode 

e deve o Poder Judiciário intervir e estabelecer objetivos para suprimir tais 

descasos, confirmando a eficácia direta e aplicação imediata dos direitos sociais 

fundamentais e visando garantir o Estado Democrático de Direito. Em concordância 

com esse entendimento, Jorge Neto (2009, p. 78) faz a seguinte advertência: 

 

A jurisdição constitucional é um importante instrumento que possibilita, de 
um lado, a participação direta do cidadão no processo de interpretação e 
efetivação das normas constitucionais, no que nos interessa mais de perto, 
no processo de efetivação dos direitos e garantias fundamentais. 

 

Assim, com a constituição de 1988 e todos os princípios que lhe fazem 

parte, a atividade do juiz ampliou-se, não estando mais vinculado à mera subsunção 

da situação concreta a uma lei específica, podendo fundamentar suas decisões em 

princípios, pois que têm força normativa, ante a ausência de lei aplicável ao caso 

concreto ou mesmo em face de lei que viole a norma principiológica. 

A judicialização do direito à saúde configura-se, portanto, na única 

possibilidade que os necessitados têm de ver seu direito ser garantido após a 

negativa da Administração Pública em lhe conceder o tratamento indispensável à 

sua saúde, sendo um importante mecanismo de exercício da cidadania e forçando o 

Poder Público a alargar a abrangência de suas políticas públicas sanitárias, em 

nome da normatividade da Constituição, conforme se pode observar na decisão do 

Supremo Tribunal Federal: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 
196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE 
PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO 
PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. 
MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF 
impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido 
de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de 
doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos 
cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-
hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de 
políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem 
recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, 
II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é 
direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos 
entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a 
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez 
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de 
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solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela 
Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida 
prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União 
pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória 
que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução 
do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos 
remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. 
Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 607381 
SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira 
Turma, Data de Publicação: DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-
2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 

 

Entende-se, então, que as políticas públicas são ações estatais sujeitas a 

controle judicial, como forma de assegurar o ordenamento jurídico, e que a negativa 

de tratamento indispensável à saúde e vida de qualquer indivíduo viola o direito 

fundamental, pois, em conformidade com a eficácia plena da norma constitucional, o 

acesso à saúde independe da enfermidade acometida ao cidadão. Resta, então, 

verificar como esse controle se dá de forma a não violar também outros preceitos de 

ordem constitucional. 

 

3.4 CONSTITUCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL 

 

Neste percurso, entende-se, pois, que o direito à saúde é um dever 

constitucionalmente imposto ao Estado, que deve concretizá-lo por meio de ações 

públicas amplas e abrangentes, de modo a assegurar o acesso à saúde e ao 

tratamento a todas as pessoas. Sendo um direito dotado de eficácia e aplicabilidade, 

havendo falhas nas políticas públicas de saúde, ainda que por omissões do Poder 

Público, é dado ao cidadão buscar a tutela judicial do seu direito, podendo o Poder 

Judiciário, no caso concreto, obrigar a Administração a adotar medidas para suprir 

sua omissão (realizar determinado tratamento, fornecer o medicamento indicado, 

etc). 

Essa atuação do Judiciário, porquanto em consonância com sua função 

constitucional de zelar pelas normas constitucionais, em especial os direitos 

fundamentais, deve se pautar também pelos princípios constitucionais relevantes à 

questão, buscando uma interpretação e aplicação harmônica das normas de nossa 

Carta Magna. Nesse contexto, destacam Valle e Camargo (2010, p. 13-31): 
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Como se está a tratar de questão extremamente sensível, ligada ao próprio 
direito fundamental à vida, e tendo em vista que a Constituição estabeleceu, 
no inciso XXXV de seu art. 5º, que “a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o resultado não poderia ser 
outro: o Poder Judiciário vem recebendo, em escala crescente, demandas 
— individuais e coletivas — que visam, em última análise, ao saneamento 
dos desajustes existentes nas políticas públicas em comento. Tratando-se 
de judicialização de políticas públicas, o tema envolve diversas 
dificuldades, que se iniciam na separação de poderes (ingerência do 
Poder Judiciário em questão política), passam pelo princípio da 
isonomia (discriminação entre os cidadãos que demandam prestações 
de saúde contra o poder público e os que apenas se submetem ao 
Sistema Único de Saúde), seguem com o princípio federativo 
(responsabilidade de cada ente federado em matéria de saúde) e 
culminam em complexa ponderação de bens ou valores 
constitucionais, enlaçada, de regra, ao princípio da reserva do 
financeiramente possível, com o propósito de assegurar que o 
atendimento das demandas individuais ou coletivas não comprometa a 
política pública de saúde como um todo, ou até mesmo a realização de 
outras prioridades constitucionais (grifo nosso). 

 

Assim, já tendo averiguado acima acerca da responsabilidade solidária 

dos entes federados quanto à saúde, importa verificar como se harmonizam os 

princípios da separação dos poderes, da isonomia e da reserva do possível à 

atividade jurisdicional de tutela do direito à saúde. 

 

3.4.1 Da não violação ao princípio da separação dos poderes 

 

A Constituição Federal estabelece serem os Poderes da República 

independentes e harmônicos entre si (art. 2º, CF), do que se depreende o princípio 

da separação dos Poderes, necessário para garantir a perfeita harmonia entre o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário e para o fortalecimento da democracia, 

impossibilitando a supremacia de um Poder sobre outro. 

 A Separação dos Poderes foi, inicialmente, pensada por Aristóteles, em 

sua obra Política, ainda na Antiguidade Grega, mas a fórmula clássica atualmente 

conhecida e adotada pelos Estados foi desenvolvida por Montesquieu, em O Espírito 

das Leis, publicado em 1748, que se baseia na ideia de limitação, pela qual um 

poder freia outro poder. A ideia objetivava impossibilitar a hegemonia de um Poder 

Supremo, uma vez que os Estados vinham saindo de governos absolutistas, onde 

todos os poderes estavam concentrados na pessoa do monarca soberano. Assim, a 

intenção é clara: “neutralizar, no âmbito político-jurídico do Estado, qualquer 
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possibilidade de dominação institucional por parte dos Poderes da República” 

(BULOS, 2007, p. 393). Nesse sentido, Silva (2005, p. 109) leciona: 

O princípio da separação de poderes já se encontra sugerido em 
Aristóteles, John Locke e Rousseau, que também conceberam uma 
doutrina da separação de poderes, que, afinal, em termos diversos, veio a 
ser definida e divulgada por Montesquieu. Teve objetivação positiva nas 
Constituições das ex-colônias inglesas da América, concretizando-se em 
definitivo na Constituição dos Estados Unidos de 1787. Tornou-se, com a 
Revolução Francesa, um dogma constitucional, a ponto de o art. 16 da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 declarar que não 
teria constituição a sociedade que não assegurasse a separação de 
poderes, tal a compreensão de que ela constituiu técnica de extrema 
relevância para a garantia dos Direitos do Homem, como ainda o é. 

 

Os Poderes estatais, entretanto, não exercem apenas funções isoladas, 

estanques entre si. De fato, cada Poder traz em seu âmbito de competências 

atribuições típicas (ao Judiciário cabe julgar, ao Legislativo produzir normas legais, 

ao Executivo administrar o ente federado correspondente), mas também atípicas, ou 

seja, que são típicas de outro Poder (os tribunais fazem seus próprios regimentos, 

ao Legislativo Federal cabe julgar o presidente por crimes de responsabilidade, o 

Executivo produz atos normativos, a exemplo das medidas provisórias). 

A essa conformação das atribuições constitucionais dos três Poderes 

denominou-se sistema de freios e contrapesos (DALLARI, apud LENZA, 2010), pois 

possibilita o controle de um Poder pelo o outro, com o objetivo de impedir que um 

deles se sobreponha aos demais. Ademais, vale salientar o caráter obrigatório do 

princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata de cláusula pétrea, não 

se podendo suprimi-lo do ordenamento por nenhum meio, mesmo que apenas 

interpretativo. Nesse sentido, alerta Bulos (2007, p. 394): 

 

Se quisermos conservar o princípio em estudo, sem exorbitar a sua 
configuração constitucional, insta repudiarmos o seu esvaziamento, através 
de interpretações desmensuradas da cláusula da independência e 
harmonia. O órgão do poder deve sempre conter o outro órgão do poder. A 
interferência de um órgão em outro é apenas admissível para garantir 
direitos fundamentais, impedindo abusos e atentados contra a própria 
Constituição, caso contrário de nada adiantará a constitucionalização do 
princípio em exame, porque ele existirá apenas nominalmente, sem 
qualquer relevância prática. 

 

Destaca-se a ressalva feita pelo doutrinador, no sentido de ser aceitável a 

ingerência de um Poder sobre outro quando da necessidade de se garantir direitos 

fundamentais, visando proteger os próprios mandamentos constitucionais violados 
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ou em perigo de o sê-lo por outro Poder. É nesse contexto, portanto, que se permite 

ao Poder Judiciário, protetor e garantidor da ordem constitucional, exercer controle 

sobre as políticas públicas do Poder Executivo, fiscalizando e interferindo para que 

se dê eficácia aos direitos sociais. 

Ora, o Legislativo e o Executivo não podem editar e dar efetividade 

apenas às normas que lhe forem convenientes, sendo dever do Judiciário, protetor 

da supremacia constitucional e da separação dos poderes, intervir, quando for 

demandado, para extirpar a omissão na efetivação dos direitos fundamentais, entre 

eles, a saúde. A exposição de Bonavides (2009, p. 645) deixa claro que 

 

Instalado um pleito com sede nos artigos da Lei Maior, pleito em que se 
questionem as disponibilidades e a capacidade do Estado de ministrar 
prestações de ordem material com que concretizar direitos sociais, não 
pode a autoridade judicante, tanto quanto a executiva ou legislativa, 
exonerar-se – debaixo daquele pretexto e alegativa – da obrigação 
constitucional de fazer valer a observância das regras e princípios de 
proteção a semelhantes direitos estampados na Lei Suprema. Todavia, 
diante de eventual e flagrante limitação ou carência de recursos, a 
manutenção dos comandos normativos da Constituição recomenda ao 
tratamento da controvérsia pelos órgãos do poder estatal na esfera 
respectiva dos três ramos da soberania o emprego do princípio da 
proporcionalidade. 

 

Assim, quando há uma ação visando o fornecimento de medicamento 

necessário à manutenção da saúde e à garantia da vida, não se aceita a alegação 

de ofensa ao princípio em comento, pois o Judiciário, guardião primordial da ordem 

constitucional, está apenas exercendo sua função e coagindo o Executivo a cumprir 

com a sua própria, no que está sendo omisso e, com isso, violando a Carta da 

República. Essa interferência não visa a supremacia do Judiciário, “ao contrário, em 

regra, o Executivo e o Legislativo devem proporcionar a efetivação da Constituição; 

contudo, quando tal tarefa não foi cumprida, não pode o juiz ser co-autor da omissão 

e relegar a Constituição a um nada jurídico” (FREIRE JUNIOR, 2005, p. 70). 

Atualmente, admite-se com tranquilidade nos tribunais superiores a 

possibilidade do Poder Judiciário determinar à Administração a implementação de 

políticas públicas, inclusive com ordem de realocação de verbas, sempre que a 

omissão patológica do Executivo comprometer o atendimento a uma promessa 

constitucional (saúde, creche, segurança pública, entre outros). 

Entende-se, pois, que não há violação à Tripartição de Poderes porque o 

Judiciário nada mais faz que determinar ao Poder Público que observe os 
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mandamentos da Lei Maior, mesmo porque a efetivação de medidas prometidas 

pela Constituição é atividade vinculada do administrador, e não discricionária. Os 

tribunais vêm consolidando esse posicionamento, conforme se extrai do julgado a 

seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE EM 
CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO 
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO 
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ.  
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção 
pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente 
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, 
pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos 
sociais, igualmente importantes.  
2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo 
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver 
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal. [...] (grifo nosso) (STJ. AgRg no REsp 1107511/RS. 
Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgamento em 
21/11/2013. Publicação no DJe em 06/12/2013). 

 

Desse modo, o princípio da separação dos poderes não constitui óbice a 

que o Poder Judiciário exerça um controle sobre as políticas públicas do Estado, 

mormente quando referentes à implantação de ações para garantir direitos 

fundamentais consagrados na Constituição. Ressalte-se que o Poder Judiciário só 

não pode se imiscuir na Administração quanto às questões relacionadas à 

conveniência e oportunidade do administrador, como, por exemplo, determinar o 

local de funcionamento de um hospital público. 

 

3.4.2 Princípio da isonomia e Mínimo existencial variável 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da isonomia, pelo 

qual, em sua acepção formal, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza” (art. 5º, caput, CF). Assim, na interpretação clássica do 

dispositivo legal, o Estado deve dar tratamento isonômico a todos na aplicação do 

direito, sendo o princípio voltado especificamente ao julgador e ao administrador. 
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Por uma moderna interpretação, o princípio da isonomia deve ser 

estendido à atividade também do legislador, de modo que a igualdade estaria na lei, 

na previsão legal, pois que o legislador deve observá-la quando da edição da norma. 

Assim entendem também os tribunais superiores, conforme se vê do julgado abaixo: 

 

[...] O princípio da isonomia - que vincula, no plano institucional, todas 
as instâncias de poder - tem por função precípua, consideradas as 
razões de ordem jurídica, social, ética e política que lhe são inerentes, 
a de obstar discriminações e extinguir privilégios (RDA 55/114), 
devendo ser examinado sob a dupla perspectiva da igualdade na lei e 
da igualdade perante a lei (RTJ 136/444-445). A alta significação que 
esse postulado assume no âmbito do Estado democrático de direito 
impõe, quando transgredido, o reconhecimento da absoluta desvalia 
jurídico-constitucional dos atos estatais que o tenham desrespeitado.  
(grifo nosso) Situação inocorrente na espécie. [...] (STF. AI no AgR 360461. 
Segunda Turma. Relator Ministro CELSO DE MELLO. Julgamento em 
06/12/2005. Publicação no DJe em 28/03/2008). 

 

Ressalte-se, ainda, que a igualdade apregoada por nosso ordenamento 

tem um aspecto material, que impõe sejam tratados igualmente indivíduos numa 

mesma situação de igualdade, ao passo que seja dado tratamento desigual àqueles 

em situação de desigualdade, na medida desta, como uma medida de justiça. 

Realmente, a igualdade meramente formal, consubstanciada em tratamento igual 

para todos, acaba por consagrar injustiças, na medida em que não atenta para as 

peculiaridades de inferioridade ou superioridade existentes. Silva (2005, p. 2013) 

explica: 

Aristóteles vinculou a ideia de igualdade à ideia de justiça, mas, nele, trata-
se de igualdade de justiça relativa que dá a cada um o seu, uma igualdade 
– como nota Chomé – impensável sem a desigualdade complementar e que 
é satisfeita se o legislador tratar de maneira igual os iguais e de maneira 
desigual os desiguais. Cuida-se de uma justiça e de uma igualdade formais, 
tanto que não seria injusto tratar diferentemente o escravo e seu 
proprietário; sê-lo-ia, porem, se os escravos, ou seus senhores, entre si, 
fossem tratados desigualmente. No fundo, prevalece, nesse critério de 
igualdade, uma injustiça real. Essa verificação impôs a evolução do conceito 
de igualdade e de justiça, a fim de se ajustarem às concepções formais e 
reais ou materiais. 

 

No contexto dos direitos sociais e das políticas públicas concretizadoras 

desses direitos, deve também ser observado o princípio da isonomia, garantindo o 

mínimo existencial àquelas pessoas hipossuficientes que não podem arcar com os 

custos de saúde, educação, moradia, etc, como forma de assegurar a justiça social 

e o Estado social-democrata. Ressalte-se, obviamente, que deve ser observado o 
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princípio em seu aspecto material, a fim de reduzir as desigualdades sociais 

existentes. 

Saliente-se que a Constituição Federal não se conformou apenas com um 

mínimo existencial em uma acepção minimalista, mas, ao contrário, adotou “algumas 

diretrizes que orientam para uma proteção cada vez mais ampla, por exemplo no 

âmbito da saúde, que se orienta pelo princípio da universalidade do acesso e de 

integralidade do atendimento” (MARMELSTEIN, 2009, p. 316). Ademais, como 

signatário do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966 (incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n. 591 de 

1992), o Brasil reconheceu seu comprometimento em aplicar o máximo de seus 

recursos para assegurar de modo progressivo os direitos sociais. 

Desse modo, com a ampliação do mínimo existencial, não se pode deixar 

de reconhecer o caráter individual e variável do mesmo, na medida em que os 

indivíduos têm necessidades específicas, conforme suas peculiaridades. Na questão 

da saúde, isso fica bastante evidente, uma vez que cada enfermidade exige um 

tratamento específico, de custo variável, demonstrando o caráter individual do direito 

à saúde, que deve ser assegurado ao indivíduo como fruto de uma relação 

obrigacional dele com o Estado. A jurisprudência pátria tem entendido desta forma, 

vejamos: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA 
DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À 
SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das 
pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. [...]. - O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras 
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição 
da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu 
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser 
a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF.(STF. RE 271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/09/2000, DJ 24-11-2000) 
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O mínimo existencial, portanto, não pode se pautar apenas por aquilo que 

já está regulamentado em termos de saúde, uma vez que as normas referentes ao 

assunto são, conforme vimos no item 3.2 sobre políticas públicas, muitas vezes 

omissas, deixando de prever diversas doenças e, consequentemente, excluindo do 

rol de tratamentos e medicamentos fornecidos pelo Estado diversas pessoas 

doentes e carentes. 

Ressalte-se, ademais, que a atuação do Judiciário não viola o princípio da 

isonomia na medida em que, ao obrigar o Estado a observar a Constituição e 

fornecer o medicamento necessário ao cidadão o que objetiva é conferir eficácia 

social ao mandamento constitucional e não um tratamento diferenciado para 

pessoas na mesma situação jurídica, conforme salienta o julgado apresentado 

abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
(lato sensu). DEVER CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DAS CORTES 
SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ART. 196 DA CF. NORMA DE 
APLICABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 2. 
Princípio da reserva do possível aplicável apenas em situações 
excepcionais, quando demonstrada de forma clara e indene de dúvidas a 
impossibilidade ou a incapacidade econômico-financeira de fornecer o 
tratamento médico pleiteado. O respeito à vida deve prevalecer em 
detrimento do interesse financeiro e secundário do Estado. 3. Não se trata 
de comodidade de tratamento ou mesmo privilégio concedido de forma 
individualizada em desfavor de outros cidadãos, mas sim de 
necessidade imprescindível e inadiável para a própria saúde do 
agravado. Afastada a violação ao princípio da isonomia. [...] (grifo 
nosso) (TJCE. AI 3155-28.2007.8.06.0000/0. 1ª Câmara cível. Relator 
Ministro PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. Publicação no DJe em 
14/06/2012). 

 

3.4.3 Princípio da Reserva do Possível: parâmetros para sua aplicação quanto 
ao direito à saúde 

 
 

A teoria da Reserva do Possível originou-se na Alemanha quando 

estudantes demandaram judicialmente contra o Poder Público para que este fosse 

obrigado a abrir vagas em universidades, dada a sua carência. Nesse momento, foi 

determinado que o Estado deveria demonstrar seu interesse em atender à demanda, 

não se fazendo necessário o imediato cumprimento do dever. Conforme leciona 

Marmelstein (2009, p.321):  
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Os direitos à prestações podem ser exigidos judicialmente, cabendo ao 
Judiciário, observando o princípio da proporcionalidade, impor ao Poder 
Público as medidas necessárias à implementação do direito, desde que a 
ordem judicial fique dentro do financeiramente possível. Nas palavras do 
Tribunal Constitucional Alemão, a reserva do possível é aquilo que o 
indivíduo pode razoavelmente exigir da coletividade. Se for razoável (melhor 
dizendo, proporcional), não pode o Estado se negar a fornecer. Assim pode-
se dizer que a reserva do possível é sinônimo de razoabilidade econômica 
ou proporcionalidade financeira. 

 

Costuma, portanto, o Poder Público alegar o princípio da Reserva do 

Possível e a inexistência de recursos financeiros para cumprir os mandamentos 

constitucionais de âmbito social.  Entretanto, apesar de ser uma limitação 

teoricamente aceitável, só é válido tal argumento quando efetivamente demonstrada 

a escassez de recursos e, ainda, que esta não decorra das escolhas equivocadas do 

gestor público no uso do dinheiro público, pois que os direitos fundamentais sociais 

devem figurar como primordiais na escolha das políticas públicas a serem 

concretizadas. Nesse sentido vêm decidindo os tribunais: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO À SAÚDE. 
EXIGIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. FILA PARA TRATAMENTO MÉDICO-
CIRÚRGICO. [...] Nesse contexto, a falta de orçamento público não 
obsta a exigibilidade judicial do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais. Contudo, tratando-se de prestações de saúde 
vinculadas à lei (direitos fundamentais derivados), a reserva do 
possível deve ser observada, nos limites do orçamento, mas, neste 
caso, compete à Administração comprovar - e não apenas alegar - que 
o orçamento não comporta a satisfação da pretensão do demandante. 
[...] (grifo nosso) (TRF-2 - AG: 201002010061138 RJ 2010.02.01.006113-8, 
Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de 
Julgamento: 14/02/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: E-DJF2R - Data::18/05/2012 - Página::151/152) 

 

O que se observa, de fato, é que o Poder Público não consegue 

comprovar essa ausência de recursos, porque na grande maioria dos casos essa 

limitação não é real, pois, quando há vontade políticas dos gestores públicos, utiliza-

se a abertura de créditos extraordinários ou suplementares. O Supremo Tribunal 

Federal já se posicionou sobre o assunto, o que se pode observar do voto do 

Ministro Celso de Mello: 

 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
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subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 
de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade.  (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
Informativo/STF nº 345/2004). 

 

Por todo o exposto, entende-se que é obrigação do Estado prestar os 

serviços de saúde necessários, sendo responsabilidade comum (solidária) a todos 

os entes federados a realização de tais serviços. Havendo omissão estatal na 

concretização de políticas públicas sanitárias e demanda judicial objetivando supri-

la, deve o Poder Judiciário interferir em prol da realização plena do direito à saúde, 

buscando a efetivação dos direitos fundamentais. 

Desse modo, importa verificar a atuação do principal órgão instigador da 

ação do Poder Judiciário, qual seja, o Ministério Público quando em defesa do direito 

à saúde em juízo, e, especificamente, averiguar sua legitimidade para propor 

demandas que tutelem direitos individuais de cidadãos que necessitam de 

medicamentos não fornecidos pelo Estado. 
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4 A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NA DEFESA DO 
DIREITO DOS INDIVÍDUOS HIPOSSUFICIENTES NA OBTENÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DO ESTADO 

 
 

O Ministério Público referia-se, originalmente, ao “trabalho exercido pelos 

procuradores reais – agentes que defendiam os interesses da Coroa, em 

contraposição aos advogados privados” (BULOS, 2007, p. 1135). Sua origem, 

entretanto, é duvidosa. Parcela dos estudiosos acredita que seu surgimento se deu 

no Egito, onde existiu o magiaí, funcionário real. Alguns aludem à Antiguidade 

Clássica e outros, ainda, fazem referência ao Direito Canônico. No entanto, 

conforme ensina Bulos (2007, p. 1135),  

 

Sem embargo dos antecedentes remotos, a origem do Ministério Público, tal 
qual a conhecemos hoje, parece estar na ordonnance de 1302, de Felipe, o 
Belo, Rei da França. Nela encontramos a figura dos procuradores da Coroa 
– os procureurs de roi. Tais procuradores integravam os corps de 
magistrats, incumbindo-lhes, na fase de substituição do processo acusatório 
pelo inquisitório, representar os interesses sociais. (grifos do autor) 

 

No Brasil, a primeira referência ao órgão se deu pelo Alvará de 7 de 

março de 1609, que citou a figura do promotor de justiça (MÁRTEN, apud BULOS, 

2007, p. 1135), mas considera-se o nascimento da instituição em 1832, com o 

Código de Processo Criminal do Império que previa a existência do “promotor da 

ação penal”. 

A evolução constitucional da matéria foi gradativa, não havendo 

referência ao Ministério Público na Carta Imperial de 1824, nem na Constituição de 

1891. Ainda assim, a primeira dispôs sobre o “Procurador da Coroa e Soberania 

Nacional” e a segunda mencionou que o Procurador-Geral da República seria 

escolhido dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Silva (2005, p. 597) bem 

sintetiza: 

A Constituição de 1891 não o mencionou, senão para dizer que um dos 
membros do Supremo Tribunal Federal seria designado Procurador-Geral 
da República, mas a Lei 1.030, de 1890, já o organizava como instituição. A 
Constituição de 1934 o considerou como órgão de cooperação nas 
atividades governamentais. A de 1946 reservou-lhe um título autônomo, 
enquanto a de 1967 o incluiu numa seção do capítulo do Poder Judiciário e 
a sua Emenda 1/69 o situou entre os órgãos do Poder Executivo. Agora, a 
Constituição lhe dá o relevo de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
(grifos do autor). 
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A Constituição de 1988 apresenta, então, o Ministério Público em seu 

apogeu, no sentido de que nunca antes tinha sido dada tanta atenção à instituição. 

Pela primeira vez, a Carta Política disciplinou enfaticamente sua estrutura orgânico-

funcional, seu funcionamento e suas atribuições, que foram amplamente alargadas, 

conforme observa Bulos (2007, p. 1136-1137): 

 

Os princípios e as garantias a que estão sujeitos os seus membros, a forma 
de nomeação e a autonomia dos procuradores-gerais, as funções 
institucionais, as normas fundamentais delineadoras dos caracteres da 
instituição foram predispostos em técnica jamais vista antes. Até o poder de 
iniciativa de leis, em certas matérias, atribuíram-lhe (art. 169), sem falar da 
capacidade de elaborar sua proposta orçamentária, com base nos limites 
impostos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. [...] Na área penal, deu-se-
lhe o encargo privativo de interpor a ação penal pública; o controle externo 
da atividade policial, na forma da lei complementar; o poder de requisitar 
diligências investigatórias; a determinação de instaurar inquérito policial; o 
dever de indicar os fundamentos jurídicos das manifestações processuais. 
No campo cível, a Constituição garantiu-lhe, além do direito de promover 
ações interventiva e de inconstitucionalidade – como sói no regime 
pregresso –, o direito de defender, em juízo, interesses das populações 
indígenas, outorgando-lhe, também, a missão de promover inquéritos cíveis 
e ações civis públicas para a proteção do meio ambiente, do patrimônio 
público e social etc. 

 

Assim, “o leque de atribuições do Ministério Público é extenso, permitindo 

afirmar que há poucos assuntos referentes à sociedade brasileira que não possam 

ser transformados pela instituição em uma questão judicial” (KERCHE, 2007, p. 259-

279).  

Ademais, o constituinte de 1988 buscou dar maior autonomia ao Parquet, 

não apenas formalmente, ao tratar do assunto em capítulo diverso (CF/88, Título IV, 

Capítulo IV) daquele que versa sobre o Poder Executivo (CF/88, Título IV, Capítulo 

II), mas também ao prever mecanismos de proteção da instituição contra atos e 

ingerências de políticos e governantes, permitindo, assim, uma atuação ministerial 

desvinculada dos interesses dos administradores. Seguindo esse entendimento, 

aduziu o Supremo Tribunal Federal que: 

 

O Ministério Público não constitui órgão auxiliar do Governo. É-lhe estranha, 
no domínio de duas atividades institucionais, essa função subalterna. A 
atuação independente dessa instituição e do membro que a integra impõe-
se como exigência de respeito aos direitos individuais e coletivos e delineia-
se como fator de certeza quanto à efetiva submissão dos poderes à lei e à 
ordem jurídica. (STF. Pleno. ADI 789-MC. Relator Ministro CELSO DE 
MELLO. Publicação no DJe em 26/02/1993). 
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Por causa dessa independência funcional, houve quem assumisse que o 

Ministério Público não estava vinculado a nenhum dos três Poderes da República, 

mas sim se constituía em um quarto Poder independente. Nesse sentido, defende 

Comparato (apud BULOS, 2007, p. 1138-1139): 

 

Hoje, quando o Ministério Público dispõe de poderes ampliados, 
notadamente para a defesa dos chamados direitos difusos ou 
transindividuais, e para a responsabilização pessoal de todos os agentes 
públicos por condutas imorais ou lesivas ao bem comum, esse resquício de 
ligação do órgão com o Poder Executivo é preocupante. O Ministério 
Público serve, não raras vezes, aos interesses político-partidários do 
governo, propondo, a pedido deste, ações de inconstitucionalidade de leis, 
julgadas inconvenientes ao Executivo ou à maioria parlamentar. Outras 
vezes, as instâncias superiores do órgão deixam de agir com o necessário 
zelo contra membros do governo, sob o curioso pretexto de que o assunto é 
de natureza político-partidária. Ora, a denominação do órgão indica, já por 
si, a natureza das suas atribuições. Trata-se de um servidor do povo, não 
de um dependente ou agregado governamental. Para que o Ministério 
Público possa, portanto, defender com absoluta autonomia o bem comum 
do povo, é indispensável desvincular totalmente o órgão do Poder 
Executivo, retirando-se deste a atribuição de nomear qualquer de seus 
integrantes. 

 

Em sentido contrário, a maioria dos doutrinadores considera que não 

merece prosperar tal teoria. Assim, não se aceita a tese de que o Ministério Público 

é um quarto poder do Estado, “porque suas atribuições [...] são ontologicamente de 

natureza executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo, 

funcionalmente independente, cujos membros integram a categoria dos agentes 

políticos” (SILVA, 2005, p. 598). Bulos (2007, p. 1139) explica que: 

 

Quando se procura delimitar o posicionamento institucional do Ministério 
Público, busca-se, na realidade, perquirir uma questão de fundo, muito mais 
singular: a natureza jurídica de suas atribuições. Sem dúvida, as funções de 
desempenha possuem natureza administrativa, como promover ações 
públicas, zelar pelo regime democrático, tutelar os interesses sociais e 
individuais indisponíveis, opinar como custos legis etc. Por isso, o Ministério 
Público não possui poder decisório, como os juízes, nem o condão de 
elaborar atos normativos, gerais e abstratos, atividade típica de 
legisladores. Simplesmente atua junto ao Judiciário, sem exercer jurisdição, 
fiscalizando ou promovendo a observância das leis, mas sem elaborá-las. 
(grifo do autor) 

 

A questão da colocação constitucional do Ministério Público, assim, gera 

polêmicas discussões doutrinárias. Mais acertada, entretanto, a posição daqueles 

que o consideram uma instituição sui generis, dotada de independência funcional e 

autonomia administrativa. O STF, inclusive, já se manifestou considerando tal 
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celeuma de somenos importância, pois o que é relevante é sua atuação 

independente (RTJ, 147:120, Rel. Min. Rodrigues Alckmin), livre da influência dos 

gestores públicos. 

Em que pese não ser considerado como um quarto Poder da República 

pela maioria da doutrina, o Ministério Público é, atualmente, uma das principais 

instituições do País, ocupando lugar de destaque na organização do Estado, vindo a 

ter alargadas cada vez mais suas funções de proteção de direitos indisponíveis e de 

interesses coletivos. 

Assim, a Constituição Federal, ao prever as funções ministeriais no 

campo civil, incluiu dentre elas até mesmo a defesa de prerrogativas individuais, 

tutelando direitos fundamentais sociais e de cidadania. Dessa forma, buscou 

proteger o status constitucional do cidadão, tanto em suas relações jurídicas 

negativas (quando não fazem o que não está obrigado por lei), como em suas 

relações jurídicas positivas, reivindicando do Estado direitos, como no caso do 

direito à saúde, objeto do nosso enfoque. 

 

4.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DO DIREITO À SAÚDE 

 

As funções essenciais à justiça fundamentam-se no princípio da inércia 

da jurisdição, uma vez que, pela máxima “nemo iudex sine actore” (“não há juiz sem 

autor”), o Poder Judiciário não funcionará se não for instado para tanto. Desse 

modo, são imprescindíveis à atividade jurisdicional, visto que sem sua atuação 

propulsora da Justiça, esta não poderá agir (BULOS, 2007). 

É essa atividade ministerial, impulsionadora, iniciadora do agir 

jurisdicional, que se mostra de fundamental importância no que tange ao direito à 

saúde, pois que “ativa” o Poder Judiciário para que este possa determinar aos 

Poderes Públicos que observem os mandamentos constitucionais e programem 

políticas públicas efetivas que garantam aos cidadãos serviços e tratamentos 

eficazes. 

Consoante dispõe o artigo 127 da Constituição Federal, incumbe ao 

Ministério Público a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 

196 da Carta Magna, por sua vez, determina que a saúde “é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
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e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Acresce-se, ainda, que o 

inciso II do artigo 129 também do Diploma Maior prevê como função institucional do 

Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia”. 

Desse modo, cabe ao Parquet buscar em juízo a proteção dos direitos 

sociais e individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde, lutando para 

que seja dada eficácia social às promessas constitucionais, combatendo as 

omissões estatais a fim de garantir o mínimo existencial a todos os indivíduos em 

território nacional. Nessa senda, afirma Daher (2000, p. 01) que “hoje, o Ministério 

Público se afigura como autêntico advogado dos interesses sociais, dos interesses 

difusos e coletivos. É titular da ação que se fizer necessária para proteger o que é 

de todos”. Desempenha, sobretudo, a função de “advogado da sociedade”. Nesse 

sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPLANTE DE MARCA-PASSO 
RESSINCRONIZADOR (MULTISSÍTIO). PACIENTE PORTADOR DE 
MIOCARDIA CHAGÁSICA CRÔNICA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
CONGESTIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. 
PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
SAÚDE. INTERESSE INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS A HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO 
ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (CF, 
ARTS. 6º, 196 E198). 
1. O cumprimento de decisão judicial que assegura o implante de marca-
passo em paciente portador de Miocardia Chagástica Crônica e 
Insuficiência Cardíaca Congestiva não conduz à extinção do processo por 
superveniente falta de interesse de agir, devendo ser preservados os efeitos 
jurídicos dela decorrentes. Preliminar de perda de objeto rejeitada. 
2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para defesa dos 
direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde, que é 
elemento essencial à dignidade da pessoa humana e interessa à 
sociedade, ainda que em favor de pessoa determinada. [...] (grifo nosso) 
(TRF1. AC 16876920094013803 MG 0001687-69.2009.4.01.3803. QUINTA 
TURMA. Relatora Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA. 
Julgamento em 25/09/2013. Publicação no e-DJF1 p.376 de 04/10/2013). 

 

Como guardião e principal defensor dos direitos sociais fundamentais, o 

Ministério Público tem atuado cada vez mais na área da saúde, dando a devida 

importância ao direito sanitário, organizando-se no sentido de garantir uma atuação 

especializada nesse âmbito, conforme recomendação da Comissão Permanente de 

Saúde, no Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública (Anexo C), de 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641309/artigo-6-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10653794/artigo-198-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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que cada instituição conte em sua estrutura com um Centro de Apoio Operacional na 

área. Além disso, para facilitar o acesso do cidadão, o Ministério Público possui 

ouvidorias em sua estrutura, com o objetivo de receber reclamações e denúncias de 

atos ou omissões estatais em face de direitos constitucionalmente tutelados. 

Conforme se extrai da tabela em anexo (Apêndice A - Tabela da Atuação 

Especializada dos Ministérios Públicos Estaduais em Direito à Saúde na Região 

Nordeste), produzida no desenvolvimento deste trabalho a partir das informações 

extraídas dos sítios eletrônicos dos Ministérios Públicos dos estados nordestinos, é 

de se observar que dois terços das instituições ministeriais desses estados já 

organizaram seus Centros de Apoio Operacional – Saúde e, mesmo aqueles que 

ainda não os incluíram na estrutura organizacional do respectivo Parquet, possuem 

promotorias especializadas na defesa da saúde, o que demonstra a seriedade 

conferida pela instituição ao tema, bem como a influência que esse direito social tem 

na atuação do Ministério Público. Ademais, estudiosos apontam que “pesquisas 

conduzidas em diferentes regiões do País revelam que o número de ações movidas 

contra o Estado pleiteando medicamentos vem crescendo acentuadamente nos 

últimos anos” (SANT’ANA, 2009).  

Assim, a atuação do Ministério Público em defesa da saúde mostra-se 

fundamental para dar a maior eficácia possível ao direito constitucional na realidade 

social, devendo continuar progredindo, quantitativa e qualitativamente, objetivando 

garantir a vida saudável a todos aqueles que necessitem. Importa, então, averiguar 

de onde se extrai a legitimidade da instituição para tutelar o direito à saúde e como 

essa tutela é feita, de modo a se compatibilizar com a legitimidade de outros órgãos 

constitucionais. 

 

4.2 A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 
ATUAR EM DEFESA DO DIREITO A MEDICAMENTOS POR PESSOAS 
HIPOSSUFICIENTES 

 
 

4.2.1 A atribuição de defender os direitos individuais indisponíveis 

 

A Constituição Federal determina que cabe ao Ministério Público “a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
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individuais indisponíveis” (Art. 127, CF). Assim, a Carta Federal incumbiu ao Parquet 

a defesa de alguns direitos individuais, considerados indisponíveis.  

Ressalte-se que os interesses individuais indisponíveis são aqueles que 

não podem ser retirados de um indivíduo, deles não podendo dispor nem mesmo o 

seu titular. Incluem-se nesse rol, portanto, o direito à vida, à saúde, à moradia, à 

liberdade, à educação, ao trabalho, à cidadania, dentre outros. Nesse sentido, 

esclarecedora a lição de Bulos (2007, p. 1138): 

 

A indisponibilidade do interesse, seja relativa, seja absoluta, é o prius da 
atuação funcional do Parquet. Até os interesses individuais, singulares, 
disponíveis, clássicos, etc sujeitam-se à sua competência, desde que a 
tutela a pleitear convenha à coletividade. Eis aí o grande detalhe. 

 

Especificamente quanto ao direito de receber medicamentos do Estado, 

quando imprescindível à manutenção ou recuperação da saúde, forte é o 

posicionamento dos tribunais superiores no sentido de que se trata de direito 

individual indisponível, conforme se extrai do seguinte julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS 
INDISPONÍVEIS. PRECEDENTES. 
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Ministério 
Público possui legitimidade para a defesa dos direitos individuais 
indisponíveis, como é o caso dos autos, em que se busca o direito ao 
fornecimento de medicamento a pessoa que não dispõe de recursos 
financeiros para tratamento da saúde. (grifo nosso) 
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ. REsp 
1410520/MG. 2ª Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgamento 
em 03/12/2013. Publicado no DJe em 10/12/2013). 

 

A questão quanto à legitimidade do Ministério Público para pleitear 

medicamentos a indivíduo necessitado é tão debatida nos tribunais que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) acabou por reconhecer a existência de Repercussão Geral 

sobre o tema, não tendo ainda se pronunciado quanto ao mérito, conforme ementa 

abaixo: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - 
LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECUSA NA ORIGEM - 
Possui repercussão geral a controvérsia sobre a legitimidade do 
Ministério Público para ajuizar ação civil pública com objetivo de 
compelir entes federados a entregar medicamentos a pessoas 
necessitadas. (grifo nosso) (STF. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO RE 605533 RG / MG. Relator  Min. MARCO AURÉLIO. 
Julgamento em 01/04/2010. Publicação no DJe em  30/04/2010). 

 

A decisão final da Corte Suprema nessa ação porá fim às discussões 

acerca da matéria. Porquanto a prudência aconselhe a não se fazer previsões sobre 

as conclusões de órgãos colegiados em seus julgamentos, as decisões dos tribunais 

superiores nos últimos anos nos fazem crer que a legitimidade do Ministério Público 

para propor ações em defesa do direito a obter medicamentos será mais uma vez 

reconhecida, definitivamente. Senão, vejamos: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal 
de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu 
exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos 
interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 
2. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as 
questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para proferir a decisão. 
3. O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam na 
hipótese de defesa de direito individual indisponível, como na espécie, 
em que se busca o fornecimento de medicação a pessoa 
hipossuficiente. (grifo nosso) 
4. Recurso especial a que se dá provimento, em parte, para afastar a 
preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e determinar 
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no 
julgamento da apelação. (STJ. REsp 1365202/MG. 2ª Turma. Ministro 
Relator OG FERNANDES. Julgamento em 01/04/2014. Publicação no DJe 
em 24/04/2014). 

 

O STF, em várias decisões, também já firmou o entendimento de que o 

Ministério Público “detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de 

políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a 

concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” (STF. 1ª 

Turma. AgRg no AI 809018/SC. Relator Ministro Dias Toffoli. DJe em 10/10/2012), 

como é o caso do acesso à saúde.  

Assim, é assente nos tribunais o posicionamento pela legitimidade do 

Ministério Público para atuar em defesa dos direitos individuais indisponíveis, como 

é o caso do direito à saúde, que possui uma vertente coletiva, sem excluir seu 

aspecto de direito individual. Resta verificar como essa legitimidade relaciona-se 

com as atribuições constitucionalmente conferidas a outro órgão constitucional: a 

Defensoria Pública. 
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4.2.2 A Defensoria Pública e a Assessoria Jurídica dos Hipossuficientes 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o fortalecimento da 

Defensoria Pública, como instituição essencial ao bom funcionamento da Justiça, 

surgiram algumas questões acerca da legitimidade de atuação do Ministério Público 

em demandas que, tradicionalmente de sua atribuição, tratam de direitos individuais. 

Antes da CF/88, já se previu a assistência judiciária aos indivíduos 

carentes, tendo adquirido status de garantia constitucional expressa a partir da 

Constituição Federal de 1934, que determinava que “a União e os Estados 

concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, 

órgãos especiais, e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos” 

(Art. 113, CF/34). 

A nossa Carta Cidadã de 1988 prescreve que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (Art. 5º, LXXIV, CF), afirmando que essa norma tem aplicação imediata 

(Art. 5º, § 1º, CF). Nessa senda, dispõe o Texto Republicano, em seu artigo 134, ser 

incumbência da Defensoria Pública  

 

[...] a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 
5º desta Constituição Federal. 

 

Percebe-se, assim, que houve um aprimoramento na previsão 

constitucional desse direito e garantia individual, porquanto a terminologia 

“assistência jurídica” tem significação mais abrangente que a mera “assistência 

judiciária”. Nesse sentido, a lição de Barbosa Moreira (apud LENZA, 2010, p. 692): 

 

A grande novidade trazida pela Carta de 1988 consiste em que, para ambas 
as ordens de providências, o campo de atuação já não se delimita em 
função do atributo ‘judiciário’, mas passa a compreender tudo que seja 
‘jurídico’. A mudança do adjetivo qualificador da ‘assistência’, reforçada pelo 
acréscimo ‘integral’, importa notável ampliação do universo que se quer 
cobrir. Os necessitados fazem jus agora à dispensa de pagamentos e à 
prestação de serviços não apenas na esfera judicial, mas em todo o campo 
dos atos jurídicos. Incluem-se também na franquia: a instauração e 
movimentação de processos administrativos, perante quaisquer órgãos 
públicos, em todos os níveis; os atos notariais e quaisquer outros de 
natureza jurídica, praticados extrajudicialmente; a prestação de serviços de 
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consultoria, ou seja, de informação e aconselhamento em assuntos 
jurídicos. 

 

A Defensoria Pública é, portanto, o órgão idealizado pelo Texto Maior 

para garantir a realização social não só do direito fundamental de acesso à Justiça, 

atuando em prol dos direitos individuais dos hipossuficientes tanto em âmbito judicial 

quanto extrajudicial, prestando assistência jurídica a todos que dela necessitem, 

como também do direito de ação e de defesa, consoante ensinamento de Silva 

(2005, p. 431): 

O art. 5º, XXXV, consagra o direito de invocar a atividade jurisdicional, como 
direito público subjetivo. Não se assegura aí apenas o direito de agir, o 
direito de ação. Invocar a jurisdição para a tutela de direito é também direito 
daquele contra quem se age, contra quem se propõe a ação. Garante-se a 
plenitude de defesa, agora mais incisivamente assegurada no inc. LV do 
mesmo artigo: aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes. (grifo do autor) 

 

Nesse sentido, sabe-se que para se ter uma defesa ampla é necessário 

garantir o aspecto da defesa técnica, assegurando a quem não possa custear um 

advogado privado, acesso a órgão público detentor de capacidade postulatória, sob 

pena de, não o fazendo, violar todos os direitos fundamentais retromencionados, 

pois não há serventia alguma prever que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, CF) se não for possível a todos 

os indivíduos acionar a Justiça em busca de tutela de direitos porque lhes falta 

capacidade processual postulatória. 

Desse modo, a importância da instituição vem crescendo desde a 

redemocratização do País, com a promulgação da Carta Constitucional de 1988, 

tendo havido notável fortalecimento e reconhecimento do órgão através da Reforma 

do Judiciário (EC n. 45/2004), que assegurou autonomia funcional, administrativa e 

financeira à Defensoria, além de prevê algumas prerrogativas objetivando a melhor 

atuação funcional. 

À medida que a organização e estrutura das Defensorias Públicas se 

fortificam, tende-se a atribuir-lhe maiores competências, confundindo-se, em alguns 

casos, com as funções exercidas pelo Ministério Público. Sendo aquelas 

constitucionalmente legitimadas à representação dos direitos individuais dos 

hipossuficientes em juízo, acaba por adentrar em algumas das atribuições do 

Parquet, mormente no que se refere à defesa dos direitos individuais indisponíveis. 
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Essa interseção entre as atribuições funcionais dessas instituições no que 

diz respeito aos direitos individuais indisponíveis, entretanto, não deve ser vista 

como um conflito de normas. De fato, a Carta Magna de 1988 não contém palavras 

desnecessárias, devendo ser interpretada harmoniosamente, sem descartar 

completamente um dispositivo em face de outro.  

Assim, deve-se analisar as disposições acerca das atribuições de ambas 

as instituições em conjunto e harmonia, sopesando os direitos ali albergados e 

concluindo pela interpretação que privilegie os interesses daquele protegido pela 

norma: o necessitado. De acordo com esse entendimento, o STF julgou que não há 

usurpação de competências entre os órgãos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS. PRECEDENTES.  
1. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere expressamente 
ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses 
sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o 
fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. 
 2. Não há que se falar em usurpação de competência da defensoria 
pública ou da advocacia privada. (grifo nosso) Agravo regimental a que se 
nega provimento. (STF. AgRg no RE 554088/SC. 2ª Turma. Ministro Relator 
EROS GRAU. Julgamento em 03/06/2008. Publicação no DJe em 
20/06/2008). 

 

Dessa forma, a Defensoria Pública detém legitimidade para todas as 

ações em que se busque tutelar direitos individuais dos hipossuficientes, garantindo-

lhes os direitos fundamentais de assistência jurídica integral e gratuita, de acesso ao 

Judiciário, de ação e de defesa. Mas, tendo em vista a importância conferida pelo 

ordenamento jurídico a direitos considerados indisponíveis, como a vida e a saúde, é 

legítimo ao Parquet a defesa deles quando o sujeito for necessitado, nos termos da 

lei. Importa verificar, então, por que meios processuais se dá essa atuação do 

Ministério Público. 

 

4.2.3 Meios processuais adequados à defesa do direito individual à saúde 

 

Uma vez resolvida a questão da legitimidade do Ministério Público para 

exigir judicialmente do Poder Público o fornecimento de medicamento necessário à 
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manutenção ou restauração da saúde de indivíduo, resta analisar qual a ação 

processual mais adequada para requerer esse direito em juízo. 

Inúmeras são as decisões demonstrando que os tribunais superiores são 

pacíficos no entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade para 

interpor Ação Civil Pública para a defesa do direito sanitário, em qualquer de suas 

vertentes, mesmo quando se trata de agir em defesa de direito de um único 

indivíduo necessitado de medicamento que não pode pagar, a exemplo do julgado 

abaixo: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE 
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 
[...] 3.  O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação 
civil pública que visa ao fornecimento de medicamento a pessoa que 
não tem condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por 
se tratar de direito indisponível. Precedentes.[...] (grifo nosso) (STJ. AgRg 
no REsp 1297893/SE. 2ª Turma. Relator Ministro CASTRO MEIRA. 
Julgamento em 25/06/2013. Publicação no DJe em 05/08/2013). 

 

De fato, a própria Constituição, em seu artigo 129, III, dispõe ser função 

institucional do órgão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos”. Já a Lei 7.347/85, que regulamenta a Ação Civil Pública, prevê: 

 

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 
I – ao meio ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV- a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 
V – por infração da ordem econômica e da economia popular; 
VI – à ordem urbanística. 

 

Ressalte-se que a doutrina vem interpretando esse dispositivo no sentido 

de incluir também os direitos individuais homogêneos no inciso IV, que se trata de 

uma norma de encerramento, pois que abrange todas as demais hipóteses. A 

jurisprudência, ademais, tem seguido tal entendimento, conforme ementa do STJ 

abaixo colacionada: 
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RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS FEDERAIS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. 
PRECEDENTES. 
1. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de 
Justiça, o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 
8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa 
de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a 
consumidores. (grifo nosso) 
2. Recurso especial improvido. (STJ. REsp 706791/PE. SEXTA TURMA. 
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Julgado em 
17/09/2009. Publicação no DJe em 02/03/2009). 

 

A doutrina, por sua vez, é pacífica no entendimento de que o Ministério 

Público sempre é legitimado a mover ação civil pública, desde que no âmbito de 

suas finalidades institucionais, quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF).  

Nessa senda, interpretando o referido dispositivo harmoniosamente com o 

inciso III do art. 129 da Constituição Federal, tem prevalecido o entendimento, no 

Superior Tribunal de Justiça, de que o Ministério Público só representa 

adequadamente os interesses individuais homogêneos em ação civil pública se eles 

forem indisponíveis ou tiverem natureza social, como é o caso do direito à saúde. A 

título de exemplo, o STJ publicou a Súmula 470 (“o ministério público não tem 

legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT 

em benefício do segurado”), uma vez que referida reparação tem natureza 

estritamente patrimonial. 

Desse modo, não há dúvidas quanto à possibilidade de ajuizamento de 

ação civil pública para a tutela do direito à saúde. Entretanto, a prática forense nos 

mostra que o Mandado de Segurança vem sendo constantemente utilizado em 

demandas que objetivam o fornecimento de medicamentos pelo Estado a indivíduos 

necessitados, tanto por advogados particulares quanto pelo Ministério Público, 

sendo aceito pelos tribunais em todo o país. 

Isso ocorre, fundamentalmente, devido à maior celeridade processual 

garantida a este remédio constitucional, uma vez que a lei confere ao mandado de 

segurança preferência na tramitação, sendo incontestável a urgência intrínseca às 

ações em que se requer o fornecimento de medicamento essencial à manutenção 

da vida do requerente. 

O Mandado de Segurança, instrumento processual idealizado e criado no 

Brasil, visa “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 
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habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público” (art. 5º, LXIX, CF). 

Assim, quando o Poder Público não presta a assistência à saúde 

adequada, incorre em ilegalidade, por omissão, contrariando disposição 

constitucional expressa e violando direito fundamental do cidadão. Entretanto, para o 

cabimento do writ, é necessário que o direito tutelado configure-se em direito líquido 

e certo, conceituando-se este, nas palavras de Bulos (2007, p. 577), como 

 

[...] aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma 
pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está ligada à 
prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não 
importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não 
configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: 
“Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado 
de segurança”). O que se exige é o fato apresentar-se claro e induvidoso, 
pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se 
os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a 
convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, 
suposições infundadas, argumentos que dependam de comprovação, não 
dão suporte ao mandado de segurança. 

 

Aqui se encontra a principal tese defensiva dos entes federados: o 

argumento preliminar de que não existe direito líquido e certo em receber 

medicamento específico do Estado, e, portanto, incabível o mandamus 

constitucional. A alegação, entretanto, vem sendo reiteradamente rejeitada pelos 

tribunais, aceitando-se que, uma vez “comprovada a necessidade do tratamento 

médico requerido pela parte autora por meio de prova pré-constituída, é 

desnecessária a dilação probatória postulada, sendo cabível a impetração do 

mandado de segurança” (TJRS. Apelação e Reexame Necessário Nº 70044137065, 

22ª Câmara Cível, Julgado em 16/08/2011). Nesse sentido: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. QUIMIOTERAPIA. MEDICAMENTO ESSENCIAL. DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. PREVALÊNCIA DOS 
DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. DIREITO ASSEGURADO PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 196) E PELA LEI ORGÂNICA DO 

DISTRITO FEDERAL (ARTS. 204 E 207). SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 
2. CONSIDERANDO QUE A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM 
O MEDICAMENTODESCRITO NA EXORDIAL RESTOU SOBEJAMENTE 
DEMONSTRADAS NO WRIT SOB ANÁLISE E, AINDA, NÃO SE 
OLVIDANDO DO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE, REVELA-SE 
IMPERIOSA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA (grifo nosso) COM O 
PROPÓSITO DE CONFERIR EFETIVIDADE A TAL GARANTIA 
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CONSTITUCIONAL. 
3. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME. (TJDFT. MS 20130020285775. 
Conselho Especial. Julgado em 11/02/2014. Publicação no DJe em 
17/02/2014). 

 

Em decisão monocrática, Sérgio Luiz Grassi (TJRS. AC 70058782228. 1ª 

Câmara Cível Julgado em 19/03/2014), ressaltou que “o médico que acompanha o 

paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e a 

necessidade de prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade 

diagnosticada”, devendo, portanto, sua prescrição prevalecer sobre pareceres 

genéricos emitidos por profissionais do SUS que não tiveram contato com o 

paciente. 

Assim, pela análise dos julgados acima, bem como dos julgados em 

anexo (Anexo D – Jurisprudência pertinente ao Cabimento do Mandado de 

Segurança), configura a prova pré-constituída do direito a receber medicamento dos 

Poderes Públicos: o laudo médico atestando a situação de saúde do requerente e a 

necessidade do medicamento apontado, a aprovação deste pela ANVISA, a 

negativa da administração pública em fornecê-lo, e a situação de hipossuficiência 

para a aquisição do fármaco.  

A rigidez com que tais provas são exigidas, entretanto, varia conforme o 

caso concreto. Alguns afirmam que o laudo médico deve ser oficial, ou seja, 

proveniente de profissional cadastrado no SUS, outros tribunais, entretanto, são 

menos rígidos na exigência, confirmando que o laudo do médico que acompanha o 

paciente é apto a comprovar a necessidade do medicamento apontado. Já a 

aprovação do medicamento pela ANVISA, em certos casos, é ignorada, tendo em 

vista que o medicamento pleiteado é o último recurso do tutelado, que já realizou 

tratamentos com os medicamentos convencionais, e, por fim, a negativa da 

administração pública não é sempre exigida. 

Em que pesem as variações na análise da prova pré-constituída, os 

tribunais vêm aceitando o mandado de segurança como meio processual adequado 

para tutelar o direito à saúde, quando se busca o fornecimento de medicamento 

essencial à vida do indivíduo, desde que se faça prova inequívoca desse direito. 

Ademais, vale salientar que a impetração do mandamus trata-se de uma opção do 

Ministério Público e do jurisdicionado (quando aciona a Justiça por meios próprios), 

sendo possível requerer referida tutela tanto por meio de ação civil pública (no caso 
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da instituição ministerial) quanto por meio de ação ordinária (caso seja necessária 

dilação probatória), conforme ementa abaixo. 

 

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CABIMENTO. Tendo 
sido requerida dilação probatória, cabível o ajuizamento de ação de 
rito ordinário, sendo inviável a impetração do mandado de segurança. 
(grifo nosso) CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
INOCORRÊNCIA. Caso concreto em que a parte deixou de receber o 
medicamento imprescindível ao tratamento de sua doença, sendo 
necessária a tutela jurisdicional do direito. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. A Constituição da 
República prevê o dever de prestar os serviços de saúde de forma solidária 
aos entes federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para 
responder às demandas que visam ao fornecimento gratuito de 
medicamento, exame ou procedimento. A divisão de competências no 
âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde não é oponível ao 
particular. Precedentes do STJ. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO 
SUFICIENTE. [...] (TJRS. Apelação Cível Nº 70058284704. Vigésima 
Segunda Câmara Cível. Relatora Denise Oliveira Cezar. Julgado em 
17/04/2014. Publicação no DJe em 28/04/2014). 

 

Por todo o exposto, verifica-se que o Ministério Público possui 

legitimidade para atuar em defesa do direito do doente de receber medicamentos do 

Estado quando não possa custeá-lo, sem excluir a legitimidade da Defensoria 

Pública de defender os direitos de hipossuficiente em juízo. 

Ademais, a ação civil pública é o meio processual formalmente mais 

indicado para o Ministério Público agir em defesa do direito do indivíduo de receber 

dos poderes públicos medicamentos essenciais à restauração da saúde e 

manutenção da vida, em conformidade com as regras constitucionais e 

infraconstitucionais do nosso ordenamento. Entretanto, os tribunais entendem que a 

urgência intrínseca ao direito tutelado autoriza a utilização do mandado de 

segurança sempre que, no caso concreto, for possível a construção de prova 

documental robusta desde a inicial, a tornar incontroverso o direito do autor. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A atual situação do direito à saúde, no Brasil, especialmente no tocante 

ao fornecimento de medicamentos pelo Estado aos cidadãos hipossuficientes, é 

crítica. A efetividade de tão caro direito vê-se constantemente enfraquecida, ou até 

mesmo anulada, em face das falhas e omissões das políticas públicas sanitárias, 

bem como da grande burocracia em que se revestem os serviços do Sistema Único 

de Saúde. 

Em um primeiro momento, o doente hipossuficiente encontra-se em face 

de um rol taxativo de medicamentos que devem ser providos pelo Estado a quem 

deles necessite, como uma das ações da política pública de saúde promovida pelo 

SUS (a Portaria 2.577/06 - Portaria de Componente de Medicamentos de 

Dispensação Excepcional-CMDE).  

Requerendo administrativamente que o Poder Público lhe forneça o 

medicamento que ele precisa, haverá uma análise objetiva, e não subjetiva, da real 

necessidade do cidadão: estando a doença que lhe acomete e o medicamento 

necessário para tratá-la previsto nesta norma, ser-lhe-á fornecido o fármaco, não 

havendo previsão do remédio ou tratamento requerido na Portaria, negar-se-á a 

concessão do medicamento, ainda que se trate de doença grave e que gera risco de 

vida. 

Negado o fornecimento do remédio requerido pelo Poder Executivo, 

apresenta-se, então, em um segundo momento, ao hipossuficiente a possibilidade 

de recorrer ao Poder Judiciário, precipuamente, nos dias atuais, por meio de 

requerimento às Promotorias da Saúde, que promovem ações judiciais intentando a 

efetividade do direito fundamental à saúde através da exigência de que o Poder 

Público forneça o medicamento necessário ao hipossuficiente. 

Assim, essa atividade do Ministério Público impulsionadora da ação 

judicial de obrigar o Estado a cumprir seu dever constitucional é fundamental para 

garantir eficácia social ao direito à saúde, cuja relevância advém da Constituição 

Federal de 1988 que, seguindo a tendência mundial de defesa dos direitos humanos 

e de consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, com força 

normativa e caráter vinculante, alçou os direitos sociais à categoria de direitos 

fundamentais.  
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O direito à saúde apresenta forte ligação com a dignidade humana e com 

o direito à vida, pois que esta constitui fonte primária para todos os outros direitos, 

de modo que não se pode mais, em um Estado Democrático de Direito, admitir a 

previsão de proteção à vida sem garantir-lhe a dignidade mínima, o que está 

intrinsecamente ligado à noção de uma vida saudável, do direito de viver em 

condições sanitárias adequadas e de ter acesso a tratamentos eficazes para a 

manutenção da vida e restauração da saúde. 

Não é por se tratar de normas programáticas (programas a serem 

observados pelo Estado) que se deve negar-lhes eficácia. Seguindo o pensamento 

dos expoentes doutrinadores Canotilho e Bonavides (entre outros), defende-se o 

caráter vinculativo dessas normas e reconhece-lhes juridicidade e eficácia. 

Realmente, não se pode admitir que se ignore o comando constitucional acerca dos 

direitos sociais, vedando-se o retrocesso, ou seja, proibindo a exclusão de um direito 

que já foi consolidado pela ordem constitucional, e garantindo eficácia plena e 

aplicabilidade imediata ao direito à saúde, bem como aos outros direitos sociais. 

Por outro lado, a consagração do princípio da dignidade humana 

representa uma imposição aos governantes de respeitar e proteger tal direito, 

devendo promover todos os meios necessários a uma vida digna, garantindo, entre 

outros, a saúde a todos os indivíduos. De fato, a Constituição determinou, em seu 

artigo 196, que a saúde é dever do Estado, obrigando-o a prestar assistência à 

saúde de modo eficaz e adequado, ou seja, por meio de políticas públicas que 

utilizem as melhores técnicas disponíveis e garantindo o menor sofrimento possível 

ao indivíduo. Trata-se de direito subjetivo do indivíduo, sendo exigível do Poder 

Público a sua devida prestação. 

Entretanto, muitas são as omissões estatais na efetivação do direito à 

saúde, apresentando as políticas públicas sérias deficiências e distorções. Como era 

de se esperar, o rol de medicamentos para o tratamento de doenças excepcionais 

da Portaria 2.577/06 (e suas atualizações subsequentes) deixou a desejar, não 

elencando todas as doenças de alto risco e cujos medicamentos necessários para o 

tratamento exigem somas vultosas de dinheiro e não podem ser custeados pelos 

cidadãos, acarretando na repugnável negativa sistemática a requerimentos 

referentes a remédios que são indispensáveis à saúde e à vida daqueles que deles 

necessitam e não podem custeá-los, simplesmente porque não se encontram 
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elencados nesse rol, ferindo o direito constitucional à saúde e o princípio máximo da 

dignidade humana.  

Nesse contexto, de acordo com a interpretação que vem sendo dada 

pelos tribunais brasileiros, com a qual concordamos, entende-se que as políticas 

públicas estão sujeitas a controle judicial de modo a assegurar o próprio 

ordenamento jurídico, evitando violações de suas normas, através de ações ou 

omissões do Poder Público. Fiscalizando as omissões estatais quanto aos direitos 

fundamentais, pode e deve o Poder Judiciário intervir e estabelecer objetivos para 

suprimir tais descasos. Ressalte-se que somente se aceita a ingerência de um 

Poder sobre outro quando para garantir direitos fundamentais, visando proteger os 

próprios mandamentos constitucionais violados ou em perigo de o sê-lo por outro 

Poder, conforme os ensinamentos de Bulos (2007).  

O controle judicial das políticas públicas de saúde é, portanto, 

fundamentado na democracia e na força normativa da Constituição. De acordo com 

Bonavides e Freire Júnior, entende-se que não há violação à Tripartição dos 

Poderes, pois o Judiciário está apenas exercendo sua função e coagindo o 

Executivo a cumprir com a sua própria, no que está sendo omisso e, com isso, 

violando a Carta da República. Essa interferência não visa a supremacia do 

Judiciário, mas apenas a efetivação das medidas prometidas pela Constituição, que 

é atividade vinculada do administrador, e não discricionária. 

Além disso, o controle judicial, consubstanciado na concessão de 

medicamentos pelo Estado por meio de ação judicial, também não ofende o princípio 

da isonomia, segundo a jurisprudência pátria. Pela igualdade material, deve ser 

dado tratamento igual a indivíduos numa mesma situação de igualdade, e 

tratamento desigual em casos desiguais, atentando-se para as peculiaridades de 

cada um, como medida de justiça.  

No contexto dos direitos sociais e do mínimo existencial protegido pela 

Constituição, deve também ser observado o princípio da isonomia. Assim, 

reconhece-se o caráter individual e variável do mínimo existencial, na medida em 

que os indivíduos têm necessidades específicas. No que tange à saúde, isso é 

evidente, pois que cada enfermidade tem tratamento específico e de custo próprio. 

Não se admite, portanto, a alegação de que o mínimo existencial é o que já está 

regulamentado, pois as normas legais e infralegais que tratam do direito à saúde 
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apresentam muitas omissões, excluindo diversas pessoas necessitadas do âmbito 

daqueles a quem o Estado já reconheceu a necessidade de tratamento.  

Por sua vez, a Teoria da Reserva do Possível, conforme entendimento 

jurisprudencial, apesar de teoricamente aplicável à questão da efetividade do direito 

à saúde, só se mostra válida quando o Poder Público efetivamente demonstra a 

inexistência de recursos e que esta escassez não decorre de escolhas errôneas no 

uso do dinheiro público, uma vez que as políticas públicas de saúde devem estar 

entre as ações essenciais e primordiais do Estado. Ocorre que essa demonstração é 

inviável, pois que os recursos sempre existem, ou pela arrecadação ou pelo repasse 

de outro ente federado. Assim, mesmo quando não há verbas suficientes, deverá o 

Judiciário preservar o núcleo mínimo existencial à saúde, de modo a garanti-lo, 

ainda que por via anômala.  

Entende-se, portanto, que o Estado é obrigado a prestar os serviços de 

saúde, independente da complexidade ou alto custo do tratamento. Havendo 

omissão estatal na concretização de políticas públicas sanitárias e demanda judicial 

objetivando supri-la, deve o Poder Judiciário interferir em prol da realização plena do 

direito à saúde.  

É nesse contexto que o Ministério Público apresenta atuação 

imprescindível, cabendo a ele “ativar” o Poder Judiciário para que este possa 

determinar aos Poderes Públicos que observem os mandamentos constitucionais e 

programem políticas públicas efetivas que garantam aos cidadãos serviços e 

tratamentos eficazes. 

A Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a defesa de 

interesses sociais e individuais indisponíveis, prevendo como função institucional 

dele “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia” (art. 129, II, CF). Assim, cabe ao Parquet buscar em 

juízo a proteção do direito à saúde, que é um direito individual indisponível, lutando 

para que seja dada eficácia social às promessas constitucionais. 

E, nesse sentido, o Ministério Público tem atuado de forma efetiva, 

organizando-se no sentido de garantir uma atuação especializada nesse âmbito, e 

facilitando o acesso do cidadão, através das ouvidorias, com o objetivo de receber 

reclamações e denúncias de atos ou omissões estatais em face de direitos 

constitucionalmente tutelados. Além disso, o número de ações movidas pelo 
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Ministério Público contra o Estado pleiteando medicamentos vem crescendo nos 

últimos anos. 

É incontestável a importância da função do Ministério Público em prol do 

direito à saúde, mesmo que, com o fortalecimento da Defensoria Pública após a 

Constituição de 1988, haja discussão acerca da legitimidade de atuação do 

Ministério Público em demandas que tratam de direitos individuais.  

De fato, à medida que a organização e estrutura da Defensoria Pública se 

fortificam, confundem-se, em alguns casos, suas atribuições e as funções exercidas 

pelo Ministério Público. Assim, sendo a Defensoria Pública a instituição 

constitucionalmente legitimada à representação dos direitos individuais dos 

hipossuficientes em juízo, acabamos por ter uma interseção entre as atribuições 

funcionais dessas instituições no que diz respeito à defesa dos direitos individuais 

indisponíveis, como é o caso do direito a receber medicamentos do Estado. Essa 

questão é tão debatida nos tribunais que o Supremo Tribunal Federal (STF) acabou 

por reconhecer a existência de Repercussão Geral sobre o tema (REPERCUSSÃO 

GERAL NO RE 605533 RG / MG. Relator  Ministro Marco Aurélio), não tendo ainda 

se pronunciado quanto ao mérito. 

A Carta Magna de 1988 não contém palavras desnecessárias, devendo 

ser interpretada harmoniosamente, sem descartar completamente um dispositivo em 

face de outro. Deve-se sopesar os direitos ali albergados e concluir pela 

interpretação que privilegie os interesses daquele protegido pela norma: o 

hipossuficiente. Por isso, entende-se que ambas as instituições detêm legitimidade 

para a demanda por medicamentos: a Defensoria, por sua legitimidade para todas 

as ações em que se busque tutelar direitos individuais dos hipossuficientes, e o 

Ministério Público, pela legitimidade conferida na Constituição quando se trata de 

direitos considerados indisponíveis, considerando também a sua organização e 

estruturação para atuar nas demandas referentes à saúde, mostrando-se mais 

benéfico aos interesses dos hipossuficientes que a instituição ministerial possa 

atuar, pois possui todo o aparato para a busca de uma tutela jurisdicional mais 

rápida e eficaz. 

Quanto ao meio processual que deve ser utilizado, sabe-se que a Ação 

Civil Pública é a via eleita pela Constituição para as demandas que envolvam os 

interesses protegidos pelo Ministério Público, não havendo dúvidas quanto à 

possibilidade de seu ajuizamento para a tutela do direito à saúde, sendo plenamente 
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aceita pelos tribunais. Entretanto, concorda-se com o que a prática forense nos vem 

ensinando, no sentido de que o Mandado de Segurança é uma via processual que 

confere maior celeridade à demanda, o que é imprescindível face à urgência 

intrínseca às ações em que se requer o fornecimento de medicamento essencial à 

manutenção da vida do requerente. 

Assim, em consonância com a maioria dos doutrinadores e juristas, o 

direito a receber medicamento específico e indispensável à vida é direito líquido e 

certo, admitindo-se o mandado de segurança como meio processual adequado para 

tutelar o direito à saúde, em demandas para o fornecimento de medicamento 

essencial à vida do indivíduo, desde que se faça prova pré-constituída desse direito. 

Por todo o exposto, reconhece-se a legitimidade constitucional do 

Ministério Público para atuar em defesa do direito do hipossuficiente de receber 

medicamento que não possa custear a ser fornecido pelo Estado, dando-se 

efetividade ao direito fundamental à saúde, independentemente da legitimidade 

conferida a outros órgãos. 
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APÊNDICE A – Tabela da Atuação Especializada dos Ministérios Públicos 
Estaduais em Direito à Saúde na Região Nordeste 

 
 

Organização do Ministério Público nos Estados do Nordeste – Atuação 
Especializada em Direito à Saúde 

Estado Órgãos Especializados 
Promotores 

Responsáveis 

Alagoas 1º Centro de Apoio Operacional – Núcleo 
Saúde 

Micheline Laurindo 
Tenório Silveira 

Bahia Centro de Apoio Operacional de Defesa da 
Saúde (CESAU) 

Maria Pilar Cerqueira 
Maquieira Menezes; 
Cláudia Luiza Ribeiro 

Elpídio; 
Kárita Conceição 
Cardim de Lima 

Ceará Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde 
Pública 

Isabel Maria 
Salustiano Arruda 

Porto 

Maranhão 18ª Promotoria de Justiça Especializada – 1º 
Promotor de Justiça de Defesa da Saúde; 

19ª Promotoria de Justiça Especializada – 2º 
Promotor de Justiça de Defesa da Saúde; 

20ª Promotoria de Justiça Especializada – 3º 
Promotor de Justiça de Defesa da Saúde 

Herberth Costa 
Figueiredo; 

Maria da Glória Mafra 
Silva; 

Ana Teresa Silva de 
Freitas 

Paraíba Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de 
João Pessoa – 1º Promotor de Justiça de 

Defesa da Saúde; 
Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de 

João Pessoa – 2º Promotor de Justiça de 
Defesa da Saúde 

Maria das Graças de 
Azevedo Santos 

(Respondendo por 
ambas as promotorias) 

Pernambuco Centro de Apoio Operacional de Saúde (CAOP 
Saúde) 

Paulo Roberto 
Lapenda Figueiroa 

Piauí Centro de Apoio Operacional de Defesa da 
Cidadania e da Saúde 

Cláudia Pessoa 
Marques da Rocha 

SEABRA 

Rio Grande 
do Norte 

Centro de Apoio Operacional de Saúde (CAOP 
Saúde) 

Iara Maria Pinheiro de 
Albuquerque 

Sergipe Centro de Apoio Operacional de Saúde (CAOP 
Saúde) 

Nilzir Soares Vieira 
Júnior 

Tabela produzida conforme informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Ministérios Públicos de cada 

Estado. Disponível em: 

<http://www.mp.al.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=35>; 

<http://www.mpba.mp.br/atuacao/saude/equipe.asp>; 

<http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaos_execucao/promotores.asp>; 

<http://www.mp.ma.gov.br/index.php/procuradores-e-promotores-2>; 
<http://www.mppb.mp.br/index.php/conheca-o-mppb/promotorias>; 

<http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/caops/caop-saude/conheca-o-caop-saude/equipe>; 

<file:///C:/Users/ASUS%20EeePC/Desktop/comarca-promotor-abril-2014.pdf>; 

<http://www.mprn.mp.br/pagina.asp?secao=30&cod=86>; 

<https://sistemas.mp.se.gov.br/4.0/ApoioComissoes/Materia.aspx?cdMateria=5>. Acesso em 13 de maio de 

2014. 
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ANEXO A – Jurisprudência Pertinente à Saúde Pública 

 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar 
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, 
o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar . - O direito à saúde além de qualificar-se como direito 
fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer 
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 
da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro não pode converter-se em promessa constitucional 
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado. (STF - ARE: 685230 MS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de 
Julgamento: 05/03/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013) (grifo 
nosso). 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA 
CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO 
PREJUDICADO. [...] O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
segundo o qual há responsabilidade solidária dos entes da Federação 
em matéria de saúde” (cf. STA 175 AgR/CE. Tribunal Pleno. Rel. Min. 
GILMAR MENDES. DJ de 30/04/2010). A Constituição Federal declara, em 
seu artigo 196, que: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Supremo Tribunal 
Federal, diante do comando constitucional previsto no artigo 196 - segundo 
o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado” -, vem reconhecendo o 
direito dos cidadãos ao recebimento gratuito de medicamentos quando 
demonstrada sua necessidade e impossibilidade de custeá-los com 
recursos próprios. [...] (TRF-2 - AG: 201202010157060, Relator: 
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 
27/02/2013, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
06/03/2013) 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NECESSIDADE DE 
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO, EM FACE DA SUBMISSÃO DO 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.457/RJ À SISTEMÁTICA DE 
JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
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1 - Não há razão para o sustentado sobrestamento. No REsp 1.102.457/RJ, 
discute-se, tão somente, nas palavras do próprio relator do processo, 
Ministro Benedito Gonçalves, a "obrigação de ente público de fornecer 
medicamentos que não aqueles previstos na Portaria n. 2.577/2006 do 
Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)". A seu 
turno, a União, no apelo especial em exame, sustentou a sua ilegitimidade 
para figurar no polo passivo de qualquer demanda em que se pleiteie o 
fornecimento de medicamentos por parte do Poder Público, por entender 
que se trata de atribuição dos Estados e dos Municípios. De se ver, 
portanto, que são distintas as questões discutidas no recurso representativo 
da controvérsia e no presente processo. Nesse mesmo sentido: EDcl no 
AgRg no Ag 1.105.616/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 3/6/2013, e Ag 1.232.147/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, DJe 10/6/2013. 
2 - O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem 
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de 
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 
objetive o acesso a medicamentos. 
3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 
1284271 / SC. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado 
em 25/06/2013. Publicado no DJe em 02/08/2013). 
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ANEXO B – Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 

 

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de o setor Saúde dispor de política devidamente expressa relacionada à 
questão de medicamentos; 

Considerando a conclusão do amplo processo de elaboração da referida política, que envolveu 
consultas a diferentes segmentos direta e indiretamente envolvidos com o tema; 

Considerando a aprovação da proposta da política mencionada pela Comissão Intergestores 
Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, resolve: 

Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria. 

Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com 
o tema objeto da Política agora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, 
programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela 
estabelecidas. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SERRA 

Secretaria de Políticas de Saúde  
Departamento de Formulação de Políticas de Saúde 

 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Brasília - 1998 

Presidente da República  
Fernando Henrique Cardoso 

Ministro da Saúde  
José Serra 

Secretário de Políticas de Saúde  
João Yunes 

Diretora do Departamento de Formulação de Políticas de Saúde/SPS  
Nereide Herrera Alves de Moraes 

APRESENTAÇÃO 

É com grande satisfação que apresento a Política Nacional de Medicamentos, cuja elaboração 
envolveu ampla discussão e coleta de sugestões, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de 
Saúde do Ministério. 

Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de 
Medicamentos tem como propósito "garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes 
produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais". 
Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos 
essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a 
sua regulamentação sanitária. 

A presente Política observa e fortalece os princípios e as diretrizes constitucionais e legalmente 
estabelecidos, explicitando, além das diretrizes básicas, as prioridades a serem conferidas na sua 
implementação e as responsabilidades dos gestores do Sistema Único de Saúde ? SUS ? na sua 
efetivação. 

O Ministério da Saúde está dando início às atividades de implementação desta Política. Um exemplo 
disso é a criação daAgência Nacional de Vigilância Sanitária, que busca garantir condições para a 
segurança e qualidade dos medicamentos consumidos no País. Dada a sua abrangência, a 
consolidação da Política Nacional de Medicamentos envolverá a adequação dos diferentes 
programas e projetos, já em curso, às diretrizes e prioridades estabelecidas neste documento. 
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Brasília, 1º de outubro de 1998. 

JOSÉ SERRA  
Ministro da Saúde 

PREFÁCIO 

Políticas configuram decisões de caráter geral que apontam os rumos e as linhas estratégicas de 
atuação de uma determinada gestão. Assim, devem ser explicitadas de forma a: 

-tornar públicas e expressas as intenções do Governo; 

-permitir o acesso da população em geral e dos formadores de opinião em particular à discussão das 
propostas de Governo; 

-orientar o planejamento governamental no detalhamento de programas, projetos e atividades; 

-funcionar como orientadoras da ação do Governo, reduzindo os efeitos da descontinuidade 
administrativa e potencializando os recursos disponíveis. 

No âmbito do Ministério da Saúde, a formulação de políticas desenvolve-se mediante a adoção de 
metodologia apropriada baseada num processo que favoreça a construção de propostas de forma 
participativa, e não em um modelo único e acabado. 

Esse processo está representado, em especial, pela coleta e sistematização de subsídios básicos, 
interna e externamente ao Ministério, a partir dos quais é estruturado um documento inicial, destinado 
a servir de matéria-prima para discussões em diferentes instâncias. 

Entre as instâncias consultadas estão os vários órgãos do próprio Ministério, os demais gestores do 
Sistema Único de Saúde - SUS, os segmentos diretamente envolvidos com o assunto objeto da 
política e a população em geral, mediante a atuação do Conselho Nacional de Saúde, instância que, 
no nível federal, tem o imprescindível papel de atuar "na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde", conforme atribuição que lhe foi conferida pela Lei n.º 8.142/90. 

A promoção das mencionadas discussões objetiva sistematizar as opiniões acerca da questão e 
recolher sugestões para a configuração final da política em construção, cuja proposta decorrente é 
submetida à avaliação e aprovação do Ministro da Saúde. 

No nível da direção nacional do Sistema, a responsabilidade pela condução desse processo está 
afeta à Secretaria de Políticas de Saúde, a qual cabe identificar e atender as demandas por 
formulação ou reorientação de políticas. Cabe também à Secretaria promover ampla divulgação e 
operacionalizar a gestão das políticas consideradas estratégicas, além de implementar a sua 
contínua avaliação, visando, inclusive, ao seu sistemático aperfeiçoamento. 

Paralelamente, deve-se ressaltar que a operacionalização das políticas formuladas exige o 
desenvolvimento de processo voltado à elaboração ou reorientação de planos, projetos e atividades, 
que permitirão conseqüência prática às políticas. 

1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui 
um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a 
melhoria das condições da assistência à saúde da população. A Lei n.º 8.080/90, em seu artigo 6o, 
estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS - a "formulação da política de 
medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)". 

O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 
essenciais. 

A Política de Medicamentos aqui expressa tem como base os princípios e diretrizes do SUS e exigirá, 
para a sua implementação, a definição ou redefinição de planos, programas e atividades específicas 
nas esferas federal, estadual e municipal. 

Esta Política concretiza metas do Plano de Governo, integra os esforços voltados à consolidação do 
SUS, contribui para o desenvolvimento social do País e orienta a execução das ações e metas 
prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. 
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Contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação - incluindo a regulamentação -, 
inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de 
medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento científico e tecnológico. 

Cabe assinalar, ainda, que outros insumos básicos na atenção à saúde, tais como imunobiológicos e 
hemoderivados, deverão ser objeto de políticas específicas. No caso particular dos produtos 
derivados do sangue, esta Política trata de aspectos concernentes a estes produtos, de que são 
exemplos questões relativas às responsabilidades dos três gestores do SUS e ao efetivo controle da 
qualidade. 

2. JUSTIFICATIVA 

O sistema de saúde brasileiro, que engloba estabelecimentos públicos e o setor privado de prestação 
de serviços, inclui desde unidades de atenção básica até centros hospitalares de alta complexidade. 
A importância e o volume dos serviços prestados pelo setor público de saúde no Brasil - composto 
pelos serviços estatais e privados conveniados ou contratados pelo SUS - podem ser verificados, por 
exemplo, no montante de atividades desenvolvidas em 1996, do qual constam a realização de 2,8 
milhões de partos, 318 milhões de consultas médicas, 12 milhões de internações hospitalares, 502 
milhões de exames e a aplicação de 48 milhões de doses de vacinas. 

É indiscutível, portanto, a importância dos serviços de saúde, os quais constituem, ao lado de uma 
série de outros, fator de extrema importância para a qualidade de vida da população. Esses serviços 
representam, hoje, preocupação de todos os gestores do setor, seja pela natureza das práticas de 
assistência neles desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvidos. 

A despeito do volume de serviços prestados pelo sistema de saúde, ainda há parcelas da população 
excluídas de algum tipo de atenção. Verifica-se, além disso, constantes mudanças no perfil 
epidemiológico que, atualmente, compreende doenças típicas de países em desenvolvimento e 
agravos característicos de países desenvolvidos. Assim, ao mesmo tempo em que são prevalentes 
as doenças crônico-degenerativas, aumenta a morbimortalidade decorrente da violência, 
especialmente dos homicídios e dos acidentes de trânsito. Além disso, emergem e reemergem outras 
doenças, tais como a cólera, a dengue, a malária, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. 

O envelhecimento populacional gera novas demandas, cujo atendimento requer a constante 
adequação do sistema de saúde e, certamente, a transformação do modelo de atenção prestada, de 
modo a conferir prioridade ao caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Sob esse enfoque, a política de medicamentos é, indubitavelmente, fundamental nessa 
transformação. 

Deve-se considerar, ainda, que modificações qualitativas e quantitativas no consumo de 
medicamentos são influenciadas pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara 
tendência de aumento na expectativa de vida ao nascer. 

Acarretando um maior consumo e gerando um maior custo social, tem-se novamente o processo de 
envelhecimento populacional interferindo sobretudo na demanda de medicamentos destinados ao 
tratamento das doenças crônico-degenerativas, além de novos procedimentos terapêuticos com 
utilização de medicamentos de alto custo. Igualmente, adquire especial relevância o aumento da 
demanda daqueles de uso contínuo, como é o caso dos utilizados no tratamento das doenças 
cardiovasculares, reumáticas e da diabetes. Frise-se o fato de que é bastante comum, ainda, 
pacientes sofrerem de todas essas doenças simultaneamente. 

Este cenário é também influenciado pela desarticulação da assistência farmacêutica no âmbito dos 
serviços de saúde. Em decorrência, observa-se, por exemplo, a falta de prioridades na adoção, pelo 
profissional médico, de produtos padronizados, constantes da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME). Some-se a isso a irregularidade no abastecimento de medicamentos, no nível 
ambulatorial, o que diminui, em grande parte, a eficácia das ações governamentais no setor saúde. 

O processo indutor do uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à 
automedicação, presentes na sociedade brasileira, são fatores que promovem um aumento na 
demanda por medicamentos, requerendo, necessariamente, a promoção do seu uso racional 
mediante a reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo tanto para a 
equipe de saúde quanto para o usuário. 

A produção e a venda de medicamentos devem enquadrar-se em um conjunto de leis, regulamentos 
e outros instrumentos legais direcionados para garantir a eficácia, a segurança e a qualidade dos 
produtos, além dos aspectos atinentes a custos e preços de venda, em defesa do consumidor e dos 
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programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamentos, reembolsos especiais 
e planos de saúde. 

Essa necessidade torna-se ainda mais significativa na medida em que o mercado farmacêutico 
brasileiro é um dos cinco maiores do mundo, com vendas que atingem 9,6 bilhões de dólares/ano. 
Em 1996, esse mercado gerou 47.100 empregos diretos e investimentos globais da ordem de 200 
milhões de dólares. O setor é constituído por cerca de 480 empresas, entre produtores de 
medicamentos, indústrias farmoquímicas e importadores. 

Há, no País, cerca de 50 mil farmácias, incluindo as hospitalares e as homeopáticas, que 
comercializam 5.200 produtos, com 9.200 apresentações. 

No tocante ao perfil do consumidor brasileiro, este pode ser dividido em três grupos: o primeiro, 
formado por aqueles com renda acima de 10 salários mínimos, que corresponde a 15 por cento da 
população, consome 48% do mercado total e tem uma despesa média anual de 193,40 dólares per 
capita; o segundo, apresenta uma renda entre quatro a 10 salários mínimos, que corresponde a 34% 
da população, consome 36% do mercado e gasta, anualmente, em média, 64,15 dólares per capita; o 
terceiro, tem renda de zero a quatro salários mínimos, que representa 51% da população, consome 
16% do mercado e tem uma despesa média anual de 18,95 dólares per capita. 

Nitidamente, a análise desse perfil do consumidor indica a necessidade de que a Política de 
Medicamentos confira especial atenção aos aspectos relativos ao uso racional, bem como à 
segurança, eficácia e qualidade dos produtos colocados à disposição da população brasileira. 

3. DIRETRIZES 

Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor 
custo possível, os gestores do SUS, nas três esferas de Governo, atuando em estreita parceria, 
deverão concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance 
deste propósito estejam balizadas pelas diretrizes a seguir explicitadas. 

3.1 Adoção de relação de medicamentos essenciais 

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

O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais ? RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS, na 
medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria 
das patologias prevalentes no País. 

O fato de que a Relação Nacional, conforme assinalado acima, deverá ser a base para a organização 
das listas estaduais e municipais favorecerá o processo de descentralização da gestão, visto que 
estas instâncias são, com a participação financeira e técnica do Ministério da Saúde, responsáveis 
pelo suprimento de suas redes de serviços. 

Trata-se, portanto, de meio fundamental para orientar a padronização, quer da prescrição, quer do 
abastecimento de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, constituindo, assim, um 
mecanismo para a redução dos custos dos produtos. Visando maior veiculação, a RENAME deverá 
ser continuamente divulgada por diferentes meios, como a Internet, por exemplo, possibilitando, entre 
outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores, tanto por parte do consumidor em 
geral, quanto por parte dos gestores do Sistema. 

No processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos 
medicamentos voltados para a assistência ambulatorial, ajustado, no nível local, às doenças mais 
comuns à população, definidas segundo prévio critério epidemiológico. 

3.2 Regulamentação sanitária de medicamentos 

Nesse contexto, serão enfatizadas, especialmente pelo gestor federal, as questões relativas ao 
registro de medicamentos e à autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos, 
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bem como as restrições e eliminações de produtos que venham a revelar-se inadequados ao uso, na 
conformidade das informações decorrentes da farmacovigilância. 

Para tanto, deverão ser utilizadas comissões técnicas e grupos assessores com a finalidade de 
respaldar e subsidiar as atividades de regulamentação e as decisões que envolvam questões de 
natureza científica e técnica. 

A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto de atenção especial. 
Portanto, o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para tanto, por exemplo, a 
adequação do instrumento legal específico. 

Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a consolidação do uso dos 
genéricos, tais como: 

a. a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas 
fiscais, bem como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos; 

b. a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações públicas de 
medicamentos realizadas pela Administração Pública; 

c. a adoção de exigências específicas para o aviamento de receita médica ou odontológica, relativas 
à sua forma e à identificação do paciente e do profissional que a prescreve; 

d. a apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e 
demais materiais de divulgação e informação médica. 

As ações de vigilância sanitária serão gradualmente descentralizadas e transferidas à 
responsabilidade executiva direta de estados e municípios, com exceção do registro de 
medicamentos e autorização do funcionamento de empresas, que constituem papéis indelegáveis do 
gestor federal. Em todos os casos, deverá ser garantida a aplicação das normas existentes e a 
integração operacional do sistema, em todas as esferas. 

3.3 Reorientação da assistência farmacêutica 

O modelo de assistência farmacêutica será reorientado de modo a que não se restrinja à aquisição e 
à distribuição de medicamentos. As ações incluídas nesse campo da assistência terão por objetivo 
implementar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do 
acesso da população aos medicamentos essenciais. 

A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional 
pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada: 

a. na descentralização da gestão; 

b. na promoção do uso racional dos medicamentos; 

c. na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público; 

d. no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, 
viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. 

A assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, englobará as atividades de seleção, programação, 
aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - nesta compreendida a 
prescrição e a dispensação - , o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos 
segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos. 

No tocante aos agravos e doenças cuja transcendência, magnitude e ou vulnerabilidade tenham 
repercussão na saúde pública, buscar-se-á a contínua atualização e padronização de protocolos de 
intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de tratamento. 

Assim, o processo de descentralização em curso contemplará a padronização dos produtos, o 
planejamento adequado e oportuno e a redefinição das atribuições das três instâncias de gestão. 
Essas responsabilidades ficam, dessa forma, inseridas na ação governamental, o que deverá 
assegurar o acesso da população a esses produtos. Para o Ministério da Saúde, a premissa básica 
será a descentralização da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais. 

O processo de descentralização, no entanto, não exime os gestores federal e estadual da 
responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de medicamentos em situações especiais. Essa 
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decisão, adotada por ocasião das programações anuais, deverá ser precedida da análise de critérios 
técnicos e administrativos. 

Inicialmente, a definição de produtos a serem adquiridos e distribuídos de forma centralizada deverá 
considerar três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: 

a. doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco as 
coletividades, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; 

b. doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, 
requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; 

c. doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado. 

Após essa análise, a decisão deverá, ainda, observar critérios mais específicos, relativos a aspectos 
técnicos e administrativos, de que são exemplos: 

a.  o financiamento da aquisição e da distribuição dos produtos, sobretudo no tocante à 
disponibilidade de recursos financeiros; 

b. o custo-benefício e o custo-efetividade da aquisição e distribuição dos produtos em relação ao 
conjunto das demandas e necessidades de saúde da população; 

c. a repercussão do fornecimento e uso dos produtos sobre a prevalência ou incidência de doenças e 
agravos relacionados aos medicamentos fornecidos; 

d. a necessidade de garantir apresentações de medicamentos, em formas farmacêuticas e dosagens 
adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e 
idosos.<!--[endif]--> 

É importante ressaltar que, independente da decisão por centralizar ou descentralizar a aquisição e 
distribuição de medicamentos, deverá ser implementada a cooperação técnica e financeira 
intergestores. Essa cooperação envolverá a aquisição direta e a transferência de recursos, bem como 
a orientação e o assessoramento aos processos de aquisição - os quais devem ser efetivados em 
conformidade com a realidade epidemiológica, visando assegurar o abastecimento de forma 
oportuna, regular e com menor custo, priorizando os medicamentos essenciais e os de denominação 
genérica. 

Nesse particular, o gestor federal, especialmente, em articulação com a área econômica, deverá 
identificar medidas com vistas ao acompanhamento das variações e índices de custo dos 
medicamentos, com ênfase naqueles considerados de uso contínuo. Ainda com relação à articulação, 
a atuação conjunta com o Ministério da Justiça buscará coibir eventuais abusos econômicos na área 
de medicamentos. 

Essas decisões e a cooperação técnica referida serão viabilizadas por intermédio da articulação 
intergestores, concretizada, por exemplo, na instituição de grupo técnico-assessor integrado por 
representações das três esferas de gestão, responsável, principalmente, pela implementação do 
modelo de assistência farmacêutica a ser adotado, pactuado e submetido à Comissão Intergestores 
Tripartite ? CIT. 

O Conselho Nacional de Saúde terá papel preponderante nesse processo, tendo em vista o 
acompanhamento da implementação da Política de Medicamentos, especialmente no tocante ao 
cumprimento das medidas pactuadas. 

3.4 Promoção do uso racional de medicamentos 

No que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos, atenção especial será concedida 
à informação relativa às repercussões sociais e econômicas do receituário médico, principalmente no 
nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes. 

Especial ênfase deverá ser dada, também, ao processo educativo dos usuários ou consumidores 
acerca dos riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita, bem como 
quanto à necessidade da receita médica, no tocante à dispensação de medicamentos tarjados. 
Paralelamente, todas essas questões serão objeto de atividades dirigidas aos profissionais 
prescritores dos produtos e aos dispensadores. Promover-se-á, da mesma forma, a adequação dos 
currículos dos cursos de formação dos profissionais de saúde. 

Além disso, terá importante enfoque a adoção de medicamentos genéricos, envolvendo a produção, a 
comercialização, a prescrição e o uso, mediante ação intersetorial, vez que esta iniciativa ultrapassa 
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os limites do setor saúde, abrangendo outros ministérios e esferas de Governo, além da sociedade e 
das corporações profissionais. Nesse particular, é importante ressaltar que a farmácia deve ser 
considerada estabelecimento comercial diferenciado. Portanto, deve estar em absoluta conformidade 
com as definições constantes da Lei n.º 8.080/90, bem como dispor da obrigatória presença do 
profissional responsável. 

O Ministério da Saúde levará à discussão, no âmbito da Cúpula das Américas, uma proposta de 
utilização dos genéricos visando a consolidação do uso destes medicamentos pelos países da 
Região. 

A propaganda de produtos farmacêuticos, tanto aquela direcionada aos médicos, quanto 
especialmente a que se destina ao comércio farmacêutico e à população leiga, deverá se enquadrar 
em todos os preceitos legais vigentes, nas diretrizes éticas emanadas do Conselho Nacional de 
Saúde, bem como nos padrões éticos aceitos internacionalmente. 

3.5 Desenvolvimento científico e tecnológico 

Será incentivada a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica e promovida a dinamização 
de pesquisas na área, com destaque para aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o 
desenvolvimento tecnológico nacional, incentivando a integração entre universidades, instituições de 
pesquisa e empresas do setor produtivo. 

Além disso, deverá ser continuado e expandido o apoio a pesquisas que visem ao aproveitamento do 
potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando-se a certificação de suas propriedades 
medicamentosas. 

Igualmente, serão estimuladas medidas de apoio ao desenvolvimento de tecnologia de produção de 
fármacos, em especial os constantes da RENAME, e de estímulo à sua produção nacional, de forma 
a assegurar o fornecimento regular ao mercado interno e a consolidação e expansão do parque 
produtivo instalado no País. 

Esse processo exigirá uma ação articulada dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência e 
Tecnologia, entre outros, bem como a permanente cooperação técnica com organismos e agências 
internacionais. 

A oferta de medicamentos está intrinsecamente relacionada com a pesquisa e o desenvolvimento, os 
quais, por sua vez, encerram aspectos relativos à estrutura e ao perfil industrial no Brasil, composto 
por três segmentos de produção: nacional público, nacional privado e de empresas de capital 
transnacional no setor - este último predominante no País. Caberá ao Ministério da Saúde, por 
intermédio do órgão responsável pela implementação da Política de Ciência e Tecnologia, estimular 
uma maior articulação das instituições de pesquisas e das universidades com o setor produtivo, a 
partir do estabelecimento de prioridades. 

Igualmente, deverão ser implementados mecanismos que influenciem na formação e viabilizem o 
treinamento contínuo dos profissionais no que se refere ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Cabe assinalar, ainda, a importância de o País dispor de instrumento estratégico para a divulgação 
dos avanços científicos que, além de expressar o nível de desenvolvimento alcançado, estabeleça os 
requisitos mínimos das matérias-primas e especialidades. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde deverá promover o processo de revisão permanente da 
Farmacopéia Brasileira, que constitui mecanismo de fundamental importância para as ações legais de 
vigilância sanitária e das relações de comércio exterior, tanto de importação, quanto de exportação. 

3.6 Promoção da produção de medicamentos 

Esforços serão concentrados no sentido de que seja estabelecida uma efetiva articulação das 
atividades de produção de medicamentos da RENAME, a cargo dos diferentes segmentos industriais 
(oficial, privado nacional e transnacional). 

A capacidade instalada dos laboratórios oficiais ? que configura um verdadeiro patrimônio nacional ? 
deverá ser utilizada, preferencialmente, para atender as necessidades de medicamentos essenciais, 
especialmente os destinados à atenção básica, e estimulada para que supra as demandas oriundas 
das esferas estadual e municipal do SUS. 

O papel desses laboratórios é especialmente importante no que tange ao domínio tecnológico de 
processos de produção de medicamentos de interesse em saúde pública. Esses laboratórios 
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deverão, ainda, constituir-se em uma das instâncias favorecedoras do monitoramento de preços no 
mercado, bem como contribuir para a capacitação dos profissionais. 

Com referência aos medicamentos genéricos, o Ministério da Saúde, em ação articulada com os 
demais ministérios e esferas de Governo, deverá estimular a fabricação desses produtos pelo parque 
produtor nacional, em face do interesse estratégico para a sociedade brasileira, incluindo, também, a 
produção das matérias-primas e dos insumos necessários para esses medicamentos. 

Será também incentivada a produção de medicamentos destinados ao tratamento de patologias cujos 
resultados tenham impacto sobre a saúde pública ou que são adquiridos em sua quase totalidade 
pelo setor público. 

Nesse sentido, deverão ser identificados e implementados mecanismos que possibilitem a eliminação 
da dependência, ao Governo Federal, dos laboratórios oficiais, a modernização dos seus sistemas de 
produção e o alcance de níveis de eficiência e competitividade, particularmente no que concerne aos 
preços dos produtos. 

3.7 Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos 

O processo para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos fundamenta-se no 
cumprimento da regulamentação sanitária, destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização, 
com as quais é feita a verificação regular e sistemática. Essas atividades, coordenadas em âmbito 
nacional pela Secretaria de Vigilância Sanitária, serão efetivadas mediante ações próprias do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, no cumprimento dos regulamentos concernentes às boas práticas de 
fabricação. Essa sistemática permitirá a concretização dos preceitos estabelecidos na Lei n.º 
8.080/90 e em legislações complementares. 

Para o exercício dessas ações, a Secretaria de Vigilância Sanitária implementará e consolidará 
roteiros de inspeções aplicáveis à área de medicamentos e farmoquímicos. Definirá, desenvolverá e 
implantará sistemas de informação para o setor, envolvendo os três níveis de gestão, estabelecendo 
procedimentos e instrumentos de avaliação. 

A reestruturação, a unificação e o reconhecimento nacional e internacional da Rede Brasileira de 
Laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde - REBLAS, no âmbito do sistema brasileiro de 
certificação, permitirão aos produtores testemunhar, voluntariamente, a qualidade dos seus produtos 
colocados no comércio - que são adquiridos pelos serviços de saúde - e, ainda, a fiscalização e o 
acompanhamento da conformidade de medicamentos, farmoquímicos e insumos farmacêuticos. 

Será promovida a sistematização do arcabouço legal existente, adequando-o aos princípios e 
diretrizes constitucionais e legais do SUS, bem como ao estágio atual do processo de 
descentralização da gestão. 

3.8 Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 

O contínuo desenvolvimento e capacitação do pessoal envolvido nos diferentes planos, programas e 
atividades que operacionalizarão a Política Nacional de Medicamentos deverão configurar 
mecanismos privilegiados de articulação intersetorial de modo a que o setor saúde possa dispor de 
recursos humanos em qualidade e quantidade - cujo provimento, adequado e oportuno, é de 
responsabilidade das três esferas gestoras do SUS. 

O componente recursos humanos deverá requerer atenção especial, sobretudo no tocante ao 
estabelecido pela Lei nº. 8.080/90, em seu artigo 14 e parágrafo único, que definem que a formação e 
a educação continuada contemplarão uma ação intersetorial articulada. A Lei, inclusive, define como 
mecanismo fundamental a criação de uma comissão permanente de integração entre os serviços de 
saúde e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de "propor prioridades, 
métodos e estratégias". 

Para o atendimento das necessidades e demandas relativas aos recursos humanos, decorrentes da 
operacionalização desta Política, o processo de articulação implementado pela Coordenação Geral 
de Recursos Humanos para o SUS, do Ministério da Saúde, compreenderá a abordagem de todos os 
aspectos inerentes às diretrizes aqui fixadas, em especial no que se refere à promoção do uso 
racional de medicamentos e a produção, comercialização e dispensação dos genéricos, bem como a 
capacitação em manejo de medicamentos. O trabalho conjunto com o Ministério da Educação e do 
Desporto, especificamente, deverá ser viabilizado tendo em vista a indispensável adequação dos 
cursos de formação na área da saúde, sobretudo no tocante à qualificação nos campos da 
farmacologia e terapêutica aplicada. 
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Algumas diretrizes e prioridades contidas no texto desta Política explicitam as necessidades e 
demandas em termos de recursos humanos. Todavia, o desenvolvimento e a capacitação constituirão 
ações sistemáticas que permearão todas as medidas, iniciativas, programas e atividades dela 
decorrentes. 

Cabe ressaltar, finalmente, que áreas estratégicas, de que é exemplo relevante a vigilância sanitária, 
cujas atribuições configuram funções típicas e exclusivas de Estado, serão objeto de enfoque 
particular, haja vista a crônica carência de pessoal capacitado na área, nas três esferas de gestão do 
SUS, o que exigirá, por parte dos gestores, estudos e medidas concretas voltadas para a 
recomposição e ou complementação adequada de quadros de pessoal especializado para fazer 
frente às responsabilidades constitucionalmente definidas. 

4 PRIORIDADES 

As diretrizes apresentadas no capítulo anterior comportam um conjunto de prioridades que 
configuram as bases para o alcance do propósito desta Política, bem como para a implementação 
das diferentes ações indispensáveis ao seu efetivo cumprimento. 

4.1. Revisão permanente da RENAME 

A consolidação do processo de revisão permanente da RENAME, instrumento básico de 
racionalização no âmbito do SUS, com atualização contínua, representa medida indispensável haja 
vista que a seleção baseia-se nas prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na 
eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. Esse processo, 
coordenado pela Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério da Saúde, será desenvolvido 
mediante a participação dos demais órgãos do Ministério ? Secretaria de Vigilância Sanitária e 
Secretaria de Assistência à Saúde ? e dos gestores estaduais e municipais, responsáveis pela 
implementação das ações que operacionalizam esta Política e de instituições científicas que atuam 
na área de medicamentos. 

A RENAME será organizada consoante às patologias e agravos à saúde mais relevantes e 
prevalentes, respeitadas as diferenças regionais do País. As apresentações dos produtos deverão 
assegurar as formas farmacêuticas e as dosagens adequadas para a utilização por crianças e idosos. 

Cabe ressaltar que, como um dos mecanismos favorecedores da redução de preços dos 
medicamentos, a RENAME será sistemática e amplamente divulgada. 

4.2. Assistência farmacêutica 

Em conformidade com as diretrizes relativas à reorientação da assistência farmacêutica 
anteriormente explicitadas, especialmente no que se refere ao processo de descentralização, as três 
esferas de Governo assegurarão, nos seus respectivos orçamentos, os recursos para aquisição e 
distribuição dos medicamentos, de forma direta ou descentralizada. 

Nesse contexto, a aquisição de medicamentos será programada pelos estados e municípios de 
acordo com os critérios técnicos e administrativos referidos no Capítulo 3 "Diretrizes", tópico 3.3 deste 
documento. O gestor federal participa do processo de aquisição dos produtos mediante o repasse 
Fundo-a-Fundo de recursos financeiros e a cooperação técnica. 

No tocante a essa transferência, atenção especial deverá ser dada aos medicamentos destinados ao 
atendimento de esquemas terapêuticos continuados, aos que ratificam decisões e compromissos 
internacionais e àqueles voltados à assistência a pacientes de alto risco, como é o caso dos 
transplantados e renais crônicos. 

A prioridade maior do Ministério da Saúde é a descentralização plena do processo de aquisição e 
distribuição de medicamentos. No entanto, para que as decisões acerca desse processo possam ser 
viabilizadas, deverá ser instituído um grupo tripartite, com atribuições específicas, que atuará junto ao 
setor responsável pela implementação da assistência farmacêutica no Ministério da Saúde. 

A aquisição e a distribuição, pelo Ministério, dos produtos componentes da assistência farmacêutica 
básica serão substituídas pela transferência regular e automática, Fundo-a-Fundo, de recursos 
federais, sob a forma de incentivo agregado ao Piso da Atenção Básica. Esses recursos serão 
utilizados prioritariamente para a aquisição, pelos municípios e sob a coordenação dos estados, dos 
medicamentos necessários à atenção básica à saúde de suas populações. 

O gestor estadual deverá coordenar esse processo no âmbito do estado, com a cooperação técnica 
do gestor federal, de forma a garantir que a aquisição realize-se em conformidade com a situação 
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epidemiológica do município, e que o acesso da população aos produtos ocorra mediante adequada 
prescrição e dispensação. 

Atenção especial deverá ser dada, também, a um outro grupo de medicamentos incluídos na 
composição dos custos dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços ao SUS e 
faturados segundo tabela definida pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, a Secretaria de 
Assistência à Saúde deverá viabilizar um estudo visando a revisão, atualização e ajuste diferenciado 
dos valores, considerando: 

-o tempo decorrido desde o estabelecimento desses valores, quando da definição da composição de 
cada procedimento integrante da assistência hospitalar e ambulatorial, que levou em conta, naquela 
ocasião, um valor médio do custo de medicamentos para determinado grupo de patologias; 

-o fato dos reajustes que vêm sendo efetivados levarem em conta somente o valor global do 
procedimento, e não o custo atualizado dos medicamentos vinculados aos mesmos. 

O resultado do ajuste procedido deverá seguir o fluxo já estabelecido, ou seja, a pactuação na CIT e 
a aprovação no Conselho Nacional de Saúde. 

4.3. Promoção do uso racional de medicamentos 

A promoção do uso racional de medicamentos envolverá, além da implementação da RENAME, em 
especial, as medidas a seguir indicadas. 

4.3.1. Campanhas educativas 

Serão desencadeadas campanhas de caráter educativo, buscando a participação das entidades 
representativas dos profissionais de saúde, com vistas a estimular o uso racional de medicamentos. 

Caberá aos gestores do SUS, em conjunto com entidades da sociedade civil organizada, 
responsabilizar-se por essa iniciativa. 

4.3.2. Registro e uso de medicamentos genéricos 

A promoção do uso de medicamentos genéricos será progressivamente levada a efeito, respaldada 
nos seguintes pontos: 

a. estabelecimento de procedimentos para o registro de medicamentos genéricos; 

b. estabelecimento dos requisitos nacionais para a demonstração de equivalência terapêutica, 
principalmente em relação à biodisponibilidade; 

c. levantamento e utilização da infra-estrutura e da capacidade do País para a realização de estudos 
de bioequivalência disponível na rede de laboratórios; 

d. identificação de mecanismos de incentivo à produção de medicamentos genéricos; 

e. estabelecimento de regulamentação referente à comercialização, prescrição e dispensação de 
medicamentos genéricos em todo o Território Nacional. 

4.3.3. Formulário Terapêutico Nacional 

Deverá ser elaborado e amplamente divulgado o Formulário Terapêutico Nacional, instrumento 
importante para a orientação da prescrição e dispensação dos medicamentos, por parte dos 
profissionais de saúde, e para a racionalização do uso destes produtos. O Formulário conterá todas 
as informações relativas aos medicamentos, inclusive quanto à sua absorção e ação no organismo. 

4.3.4. Farmacoepidemiologia e farmacovigilância 

As ações de farmacovigilância, além de tratar dos efeitos adversos, serão utilizadas, também, para 
assegurar o uso racional dos medicamentos. Para tanto, deverão ser desenvolvidos estudos, análises 
e avaliações decorrentes dessas ações, de modo a reorientar procedimentos relativos a registros, 
formas de comercialização, prescrição e dispensação dos produtos. 

Quanto à farmacoepidemiologia, deverão ser incentivados estudos sobre a utilização de produtos 
como forma de contribuir para o uso racional de medicamentos. 

4.3.5. Recursos humanos 

Será estimulado, por intermédio de diferentes mecanismos de articulação intersetorial, o acesso do 
profissional a conhecimentos e treinamentos voltados ao desenvolvimento de habilidades específicas, 
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como aquelas relacionadas ao gerenciamento de sistemas de saúde e de informação, guias 
terapêuticos padronizados e farmacovigilância. 

Além disso, buscar-se-á promover a educação continuada dos profissionais de saúde sobre 
farmacologia e terapêutica aplicada e outros aspectos envolvidos no uso racional de medicamentos, 
bem como no manejo dos produtos, além da disseminação de informações objetivas e atualizadas. 

4.4.Organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos 

A Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, será responsável pela coordenação e 
monitoramento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em articulação com estados e 
municípios, de forma a estabelecer claramente as medidas que atendam à estratégia da 
descentralização e o financiamento das ações. 

A organização das atividades de vigilância sanitária de medicamentos terá por base a implementação 
do Sistema referido quanto às questões relativas a medicamentos. Nesse sentido, faz-se necessário 
desenvolver processo de reestruturação da área de vigilância sanitária na esfera federal, visando, 
especialmente, a sua revitalização, a flexibilização de procedimentos e a busca por maior 
consistência técnico-científica no estabelecimento das bases de sua intervenção, o que poderá ser 
viabilizado, por exemplo, mediante a composição de grupos assessores integrados por 
representações de diferentes setores, como a academia, os serviços e o setor privado. 

Na implementação dessa prioridade, deverão ser considerados, em especial, os aspectos 
identificados a seguir. 

4.4.1. Desenvolvimento e elaboração de procedimentos operacionais sistematizados 

Os procedimentos próprios da Vigilância Sanitária serão periodicamente revisados, sistematizados e 
consolidados em manuais técnico-normativos, roteiros, modelos e instruções de serviço, viabilizando-
se, ainda, ampla divulgação. Nesse contexto, aplica-se, inclusive, a revisão dos procedimentos 
relativos ao registro de medicamentos de marca e similares. A adoção desses instrumentos 
concorrerá para a equalização e a agilização das atividades e tarefas a serem cumpridas, quer as de 
natureza técnico-normativa, quer as de caráter administrativo, de que são exemplos: o registro de 
produtos, as inspeções em linhas de produção, a fiscalização e a farmacovigilância. 

4.4.2. Treinamento de pessoal do Sistema de Vigilância Sanitária 

O treinamento em serviço - recurso efetivo para as mudanças e adequações a serem introduzidas no 
modelo de atuação da vigilância sanitária - deverá buscar a incorporação: 

a. dos recentes avanços tecnológicos do setor, inclusive os da informatização do Sistema de 
Vigilância Sanitária ; 

b. da metodologia convalidada de controle e de sistematização dos procedimentos técnicos e 
operacionais; 

c. dos esquemas apropriados de inspeção preventiva em linhas de produção, de serviços e de 
desembaraço alfandegário sanitário, bem como os de amostragem e coleta de material para o 
controle de qualidade referencial. 

4.4.3. Consolidação do sistema de informação em vigilância sanitária 

O aprimoramento do desempenho das ações de vigilância sanitária terá como ponto importante a 
consolidação do sistema de informação, que deverá compreender, principalmente: 

a. produtos registrados, sua composição, indicações principais e formas de comercialização; 

b. vigilância de medicamentos (farmacovigilância); 

c. produtos retirados do mercado e justificativas correspondentes; 

d. ensaios clínicos; 

e. normas e regulamentos atinentes à determinação do grau de risco de medicamentos e 
farmoquímicos; 

f. registros e regulamentos da qualidade dos produtos de comercialização autorizada e empresas; 

g. controle da comercialização e uso de produtos psicotrópicos e entorpecentes, inclusive nas 
farmácias magistrais; 
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h. controle da propaganda dos medicamentos de venda livre; 

i. regulamentação e controle da propaganda realizada pelos fabricantes de medicamentos junto aos 
prescritores, de modo a resguardarem-se os padrões éticos. 

5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS 

No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão 
no sentido de viabilizar o propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o 
acesso da população àqueles considerados essenciais. 

5.1. Articulação intersetorial 

Caberá, no tocante à implementação desta Política, uma atuação que transcende os limites do setor 
saúde, conforme já referido anteriormente, voltado para a articulação intersetorial, sobretudo com as 
áreas envolvidas na questão medicamentos, que deverá ser efetivada nas diferentes instâncias do 
SUS. 

No âmbito federal, de forma específica, a articulação promovida pelo Ministério da Saúde ocorrerá 
com várias instituições e organizações, conforme exemplificado a seguir. 

a. Ministério da Justiça 

A articulação com esse Ministério terá por finalidade efetivar medidas no sentido de coibir eventuais 
abusos econômicos na área de medicamentos, com base nas Leis Antitruste, da Livre Concorrência e 
de Defesa do Consumidor. 

b. Ministérios da área econômica 

A articulação com os ministérios da área econômica estará voltada para o acompanhamento das 
variações dos índices de custo dos medicamentos essenciais, com ênfase naqueles considerados de 
uso contínuo, no sentido de preservar a capacidade de aquisição dos produtos, por parte da 
população, de forma direta ou indireta (subsídio governamental, seguro de saúde). 

Deverá, além disso, buscar o encaminhamento das questões relativas ao financiamento das ações 
inseridas na operacionalização desta Política e que incluam, nos termos da lei, as respectivas 
participações dos governos estaduais e municipais. 

c. Ministério da Educação e do Desporto 

A articulação com esse Ministério visará o desenvolvimento de ações, junto aos professores, pais e 
alunos, relativas ao uso correto dos medicamentos, bem como a reorientação dos currículos de 
formação dos profissionais de saúde. 

d. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência e Tecnologia e agências internacionais 

A articulação do Ministério da Saúde com essas instituições buscará o estabelecimento de 
mecanismos e compromissos que viabilizem o fomento à cooperação técnica, científica e tecnológica. 

5.2. Gestor federal 

Caberá ao Ministério da Saúde, fundamentalmente, a implementação e a avaliação da Política 
Nacional de Medicamentos, ressaltando-se como responsabilidades: 

a. prestar cooperação técnica e financeira às demais instâncias do SUS no desenvolvimento das 
atividades relativas à Política Nacional de Medicamentos; 

b. estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas de Governo; 

c. apoiar a organização de consórcios destinados à prestação da assistência farmacêutica ou 
estimular a inclusão desse tipo de assistência como objeto de consórcios de saúde; 

d. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos 
dispensadores; 

e. incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica; 

f. promover a dinamização de pesquisas na área farmacêutica, em especial aquelas consideradas 
estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico; 

g. promover a disseminação de experiências e de informações técnico-científicas; 
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h. implementar programa específico de capacitação de recursos humanos voltados para o 
desenvolvimento desta Política; 

i.         coordenar e monitorar os sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que 
são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios 
de Saúde Pública; 

j. promover a reestruturação da Secretaria de Vigilância Sanitária, dotando-a das condições 
necessárias ao cumprimento das responsabilidades do gestor federal, especialmente no tocante à 
garantia da segurança e qualidade dos medicamentos;<!--[endif]--> 

k. promover a sistematização do arcabouço legal da vigilância sanitária, adequando-o aos princípios e 
diretrizes do SUS e ao atual momento da descentralização da gestão; 

l. promover a atualização da legislação de vigilância sanitária; 

m. implementar atividades de controle da qualidade de medicamentos; 

n. promover a revisão periódica e a atualização contínua da RENAME e a sua divulgação, inclusive 
via Internet; 

o. promover a elaboração, a divulgação e a utilização do Formulário Terapêutico Nacional; 

p. promover a atualização permanente da Farmacopéia Brasileira; 

q. acompanhar e divulgar o preço dos medicamentos, em especial daqueles constantes da RENAME; 

r. destinar recursos para a aquisição de medicamentos, mediante o repasse Fundo-a-Fundo para 
estados e municípios, definindo, para tanto, critérios básicos para o mesmo; 

s. criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos ao desenvolvimento de um modelo 
adequado de atenção à saúde; 

t. promover a revisão, atualização e ajuste diferenciado do grupo de medicamentos incluídos na 
composição dos custos dos procedimentos relativos à assistência hospitalar e ambulatorial faturados 
segundo tabela; 

u. adquirir e distribuir produtos em situações especiais, identificadas por ocasião das programações 
tendo por base critérios técnicos e administrativos referidos no Capítulo 3, "Diretrizes" , tópico 3.3. 
deste documento; 

v. orientar e assessorar os estados e municípios em seus processos de aquisição de medicamentos 
essenciais, contribuindo para que esta aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para 
que seja assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo; 

w. orientar e assessorar os estados e os municípios em seus processos relativos à dispensação de 
medicamentos. 

5.3. Gestor estadual 

Conforme disciplinado na Lei n.º 8.080/90, cabe à direção estadual do SUS, em caráter suplementar, 
formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 

Nesse sentido, constituem responsabilidades da esfera estadual: 

a.  coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em vista a implementação 
desta Política; 

b.  promover a formulação da política estadual de medicamentos; 

c. prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento das suas atividades e 
ações relativas à assistência farmacêutica; 

d. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito; 

e. apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à prestação da 
assistência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de assistência como objeto de consórcios 
de saúde; 

f. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos 
dispensadores; 
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g. assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo o treinamento dos recursos 
humanos e a aplicação das normas pertinentes; 

h. participar da promoção de pesquisas na área farmacêutica, em especial aquelas consideradas 
estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico, bem como do incentivo à revisão 
das tecnologias de formulação farmacêuticas; 

i. investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da assistência farmacêutica; 

j. coordenar e monitorar o componente estadual de sistemas nacionais básicos para a Política de 
Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de 
Rede de Laboratórios de Saúde Pública; 

k. implementar as ações de vigilância sanitária sob a sua responsabilidade;<!--[endif]--> 

l. definir a relação estadual de medicamentos, com base na RENAME, e em conformidade com o 
perfil epidemiológico do estado; 

m. definir elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo estado, inclusive os de 
dispensação em caráter excepcional, tendo por base critérios técnicos e administrativos referidos no 
Capítulo 3, "Diretrizes" , tópico 3.3. deste documento e destinando orçamento adequado à sua 
aquisição; 

n. utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos laboratórios oficiais para o suprimento das 
necessidades de medicamentos do estado; 

o. investir em infra-estrutura das centrais farmacêuticas, visando garantir a qualidade dos produtos 
até a sua distribuição; 

p. receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda; 

q. orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais, 
contribuindo para que esta aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para que seja 
assegurado o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo; 

r. coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípios, visando assegurar o 
contido no item anterior e, prioritariamente, que seja utilizada a capacidade instalada dos laboratórios 
oficiais. 

5.4. Gestor municipal 

No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes 
responsabilidades: 

a. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito; 

b. associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a 
execução da assistência farmacêutica; 

c. promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos 
dispensadores; 

d. treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município 
no que se refere a esta Política; 

e. coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de 
Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de 
Rede de Laboratórios de Saúde Pública; 

f. implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade; 

g. assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; 

h. definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das 
necessidades decorrentes do perfil nosológico da população; 

i. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, 
integrando sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e 
oportuna; 
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j. adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que 
estejam definidos no Plano Municipal de Saúde como responsabilidade concorrente do município; 

k. utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades 
de medicamentos do município; 

l. investir na infra-estrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando 
assegurar a qualidade dos medicamentos; 

m. receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda. 

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O propósito desta Política Nacional de Medicamentos será objeto de contínua avaliação, mediante 
metodologias e indicadores definidos em projeto específico, a ser formulado pela Secretaria de 
Políticas de Saúde, a quem cabe, também, a responsabilidade da implementação do processo de 
elaboração ou reorientação de programas, projetos e atividades, de modo a adequá-los às diretrizes 
e prioridades aqui fixadas. 

A principal finalidade da avaliação será conhecer a repercussão da Política de Medicamentos na 
saúde da população, dentro de uma visão sistêmica e intersetorial, verificando, também, em que 
medida estão sendo consolidados os princípios e diretrizes do SUS. 

Com isso, para além do enfoque meramente operacional, verificar-se-á como estão sendo 
considerados e consolidados os princípios acima referidos, constantes na Lei n.º 8.080/90, de que 
são exemplos, entre outros: 

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

b."a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática;" 

c. "a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo." 

Além disso, buscar-se-á avaliar resultados e impactos da Política de Medicamentos em termos, por 
exemplo, de eficiência, cobertura e qualidade. Para essa avaliação, deverão ser definidos parâmetros 
e indicadores que serão periodicamente monitorados, cujos resultados orientarão a adoção das 
medidas corretivas necessárias, tanto em relação às linhas gerais da própria Política quanto em 
termos de redirecionamento de ações a ela vinculadas, tais como a farmácia básica. 

Os resultados auferidos pelos programas, projetos e atividades que operacionalizarão a Política 
Nacional de Medicamentos, os quais estão sob a responsabilidade de diferentes órgãos do Ministério 
da Saúde, das Secretarias Estaduais e das Municipais de Saúde, constituirão, na verdade, os 
principais insumos básicos para o processo de acompanhamento e avaliação desta Política. A 
sistematização desses resultados e sua divulgação serão, da mesma forma, de responsabilidade da 
Secretaria de Políticas de Saúde. 

A Secretaria, por outro lado, deverá apoiar os órgãos do Ministério e as demais instâncias do SUS na 
identificação e aferição de metodologias e indicadores capazes de mensurar a efetividade e a 
eficiência de componentes-chave de cada uma das prioridades aqui definidas, incluindo-se aqueles 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde. 

O processo de acompanhamento e avaliação desta Política implicará, necessariamente, não só o 
envolvimento dos órgãos do Sistema e dos outros setores aqui identificados, como, também, 
diferentes segmentos da sociedade que direta ou indiretamente lidam com a questão medicamentos. 

7. TERMINOLOGIA 

1. Assistência ambulatorial Conjunto de procedimentos médicos e terapêuticos de baixa 
complexidade, possíveis de realização em ambulatórios e postos de 
saúde. 

2. Assistência farmacêutica Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a 
apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. 

Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada 
uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 
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qualidade, a segurança e a eficácia Terapêutica dos medicamentos, 
o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a 
difusão de informação sobre medicamentos e a educação 
permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da 
comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. 

3. Automedicação Uso de medicamento sem a prescrição, orientação e ou o 
acompanhamento do médico ou dentista. 

4. Biodisponibilidade Medida da Quantidade de medicamento, contida em uma fórmula 
farmacêutica, que chega à circulação sistêmica e da velocidade na 
qual ocorre esse processo. 

A biodisponibilidade se expressa em relação à administração 
intravenosa do princípio ativo (biodisponibilidade absoluta) ou a 
administração, por via oral, de um produto de referência 
(biodisponibilidade relativa ou comparativa). 

A biodisponibilidade de um medicamento não deve ser confundida 
com a fração biodisponível, a menos que se refira à 
biodisponibilidade absoluta. 

5. Bioeqüivalência Condição que se dá entre dois produtos farmacêuticos que são 
equivalentes farmacêuticos e que mostram uma mesma ou similar 
biodisponibilidade segundo uma série de critérios. Para tanto, dois 
produtos farmacêuticos devem considerar-se como equivalentes 
terapêuticos. 

6. Centrais farmacêuticas Almoxarifados centrais de medicamentos, geralmente na esfera 
estadual, onde é feita a estocagem e distribuição para hospitais, 
ambulatórios e postos de saúde. 

7. Dispensação É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 
medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a 
apresentação de uma receita elaborada por um profissional 
autorizado. 

Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso 
adequado do medicamento. 

São elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase no 
cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação 
com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas 
potenciais e as condições de conservação dos produtos. 

8. Doenças crônico-
degenerativas 

Doenças que apresentam evolução de longa duração, 
acompanhada de alterações degenerativas em tecidos do corpo 
humano. 

9. Doenças prevalentes Doenças com maior número de casos existentes em função da 
população de uma região geográfica determinada. 

10. Eficácia do medicamento A capacidade de o medicamento atingir o efeito terapêutico visado. 

11. Eqüivalência in vitro Condições em que dois ou mais medicamentos, ou fármacos, 
exercem o mesmo efeito farmacológico, quantitativamente, em 
cultivos de células. 

12. Ensaios clínicos Qualquer pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser 
humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes 
dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 
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13. Estudos de Utilização de 
Medicamentos (EUM) 

São aqueles relacionados com a comercialização, distribuição, 
prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase 
sobre as conseqüências médicas, sociais e econômicas resultantes; 
complementarmente, tem-se os estudos de farmacovigilância e os 
ensaios clínicos. 

14. Expectativa de vida ao 
nascer 

É o tempo que seria esperado para um recém-nascido poder viver, 
em média. 

15. Farmácias magistrais Farmácias autorizadas a manipular medicamento, inclusive o que 
contém psicotrópicos ou entorpecentes, cuja atividade requer 
autorização especial de funcionamento expedido pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde. 

16. Farmacopéia Brasileira Conjunto de normas e monografias de farmoquímicos, estabelecido 
por e para um país. 

17. Fármacos Substância química que é o princípio ativo do medicamento. 

18. Farmacoepidemiologia Aplicação do método e raciocínio epidemiológico no estudo dos 
efeitos ? benéficos e adversos ? e do uso de medicamentos em 
populações humanas. 

19. Farmacoterapia A aplicação dos medicamentos na prevenção ou tratamento de 
doenças. 

20. Farmacovigilância Identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, do risco 
do uso dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população 
ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. 

21. Farmoquímicos Todas as substâncias ativas ou inativas que são empregadas na 
fabricação de produtos farmacêuticos. 

22. Forma de comercialização Forma na qual o medicamento é vendido: supositório, comprimido, 
cápsulas. 

23. Formulação farmacêutica Relação quantitativa dos farmoquímicos que compõem um 
medicamento. 

24. Formulário 
TerapêuticoNacional 

Documento que reúne os medicamentos disponíveis em um país e 
que apresenta informações farmacológicas destinadas a promover o 
uso efetivo, Seguro e econômico destes produtos. 

25. Guias 
terapêuticospadronizados 

Coleções de roteiros terapêuticos preconizados para doenças 
diversas. 

26. Hemoderivados Medicamentos produzidos a partir do sangue humano ou de suas 
frações. 

27. Indicadores demográficos Representação dos aspectos não sujeitos à observação direta 
relativa a dados populacionais. 

28. Insumos farmacêuticos Qualquer produto químico, ou material (por exemplo: embalagem) 
utilizado no processo de fabricação de um medicamento, seja na 
sua formulação, envase ou acondicionamento. 

29. Lei antitruste Regra de direito destinada a evitar que várias empresas se 
associem e, assim, passem a constituir uma única, acarretando o 
monopólio de produtos e ou de mercado. 
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30. Medicamento Produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa 
ou para fins de diagnóstico. 

31. Medicamentos de 
dispensação em caráter 
excepcional 

Medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo 
elevado, cuja dispensação atende a casos específicos. 

32. Medicamentos de 
usocontínuo 

São aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou 
degenerativas, utilizados continuamente. 

33. Medicamentos essenciais São os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população. 

34. Medicamentos genéricos São aqueles que, ao expirar a patente de marca de um produto, são 
comercializados sem nome de marca, de acordo com a 
denominação oficial (no Brasil, Denominações Comuns Brasileiras 
ou DCB). 

35. Medicamentos de interesse 
em saúde pública 

São aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada 
comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade 
relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos 
doentes. 

36. Medicamentos para a 
atenção básica 

Produtos necessários à prestação do elenco de ações e 
procedimentos compreendidos na atenção básica de saúde. 

37. Medicamentos tarjados São os medicamentos cujo uso requer a prescrição do médico ou 
dentista e que apresentam, em sua embalagem, tarja (vermelha ou 
preta) indicativa desta necessidade. 

38. Medicamentos de 
vendalivre 

São aqueles cuja dispensação não requerem autorização, ou seja, 
receita expedida por profissional. 

39. Módulo-padrão de 
suprimento 

Elenco de medicamentos repassado por um nível de gestão a outro 
para abastecer os serviços de saúde compreendidos no sistema 
estadual ou municipal. 

40. Morbimortalidade Impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma população. 

41. Perfil epidemiológico Estado de saúde de uma determinada comunidade. 

42. Perfil nosológico Conjunto de doenças prevalentes e ou incidentes em uma 
determinada comunidade. 

43. Piso da Atenção Básica 
(PAB) 

Montante de recursos financeiros, da esfera federal, destinado ao 
custeio de procedimentos e ações compreendidos na atenção 
básica. 

44. Prescrição Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com a 
respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse ato é 
expresso mediante a elaboração de uma receita médica. 

45. Prescritores Profissionais de saúde credenciados para definir o medicamento a 
ser usado (médico ou dentista). 

46. Produtos psicotrópicos Substâncias que afetam os processos mentais e podem produzir 
dependência. 

47. Propaganda de 
produtosfarmacêuticos 

É a divulgação do medicamento promovida pela indústria, com 
ênfase na marca, e realizada junto aos prescritores, comércio 



 99 

farmacêutico e população leiga. 

48. Protocolos de 
intervençãoterapêutica 

Roteiros de indicação e prescrição, graduados de acordo com as 
variações e a gravidade de cada afecção. 

49. Registro de medicamentos Ato privativo do órgão competente do Ministério da Saúde destinado 
a conceder o direito de fabricação do produto. 

50. Uso racional de 
medicamentos 

É o processo que compreende a prescrição apropriada; a 
disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em 
condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos 
intervalos definidos e no período de tempo indicado de 
medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Bonfim, J.R.A & Mercucci, V (Org.), 1997. A construção da política de medicamentos. São Paulo: 
Hucitec - Sobravime. 

Cardoso, F.H., 1994. Mãos à Obra Brasil: proposta de governo. Brasília: s.ed. 

Centro de Estudios y Asesoria en Salud (CEAS-Equador). 1990. El Sistema de Suministro en 
losSociales de Medicamentos. Quito: Gráfica Alborada. Programas 

Central de Medicamentos, 1987. Medicamentos essenciais: medidas para assegurar o abastecimento 
interno. Brasília: CEME. 

Central de Medicamentos, 1987. Medicamentos essenciais - Os caminhos da autonomia. Documento 
- proposta. Brasília: CEME. 

Central de Medicamentos, 1988. I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política de 
Medicamentos. Relatório Final. Brasília: CEME. 

Dukes, G. & Broun, D., 1994. Pharmaceutical Polices: Rationale and Design. Washington: World Bank 
(HRO Working Papers). 

ENSP/FIOCRUZ, UNICEF, OPAS/OMS, Fenafar Sobravime, CONASS, CONASEMS, 1996. 10ª 
Conferência Nacional de Saúde. Seminário Nacional sobre Política de Medicamentos, Assistência 
Farmacêutica: Acesso aos Medicamentos e Qualidade de Vida. Rumos e Perspectivas no Brasil. Rio 
de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ. 

Federal Republic of Nigeria, 1990. National Drug Policy for Nigeria. Lagos: Federal Ministry of Health. 

Kaur, S.R.: Padman, P. & Balasubramanian, K.(Ed.), 1995. Proceedings of the Asia Pacific Seminar 
on Implementing National Drug Policies. Sidney: Consumers International. 

Managemet Sciences for Health, 1995. Rapid pharmaceutical management assessment: naArlington: 
MSH. indicator-based approach. 

Management Sciences for Health (MSH), 1997. Managing Drug Supply. Second Edition, Revised and 
Expanded. Connecticut: Kumarian Press. 

Ministério da Saúde, 1997. Farmácia Básica: manual de normas e procedimentos. Brasília/MS. 

Ministério da Saúde, 1997. Farmácia Básica. Programa 1997/98. Brasília: MS. 

Ministério da Saúde, 1997. A saúde no Brasil. Brasília: MS. 

Ministério da Saúde, 1997. 1997: O " Ano da Saúde no Brasil" . Ações e metas prioritárias. Brasília: 
MS. 

Organización Panamericana de la Saud, 1995. Formulación y puesta en práctica de una política 
nacional de medicamentos. Guia de formulación y puesta en marcha de un plan rector farmaceutico y 
un plan de acción prioritaria en el marco de una política nacional de medicamentos. Washington: 
OPS. 



 100 

Organización Panamericana de la Salud, 1995. Medicamentos Esenciales en el nuevo contexto sócio-
económico de America Latina y el Caribe - Principios y Estratégias. Washington: OPS. 

Santich, I.R. & Galli, A., 1995. La asistencia farmaceutica en el Sistema Unico de Salud de Ceará: 
elementos para su transformación. Fortaleza: SES. 

South Africa Department of Health, 1996. National Drug Policy for South Africa. Cape Town: 
Department of Health. 

Wexman, S., 1990. El processo de adquisición de medicamentos en el sector público. Bogotá: Trazo. 

World Health Organization, 1998. Guidelines for developing National Drug Policies. Geneva: WHO. 

World Health Organization, 1994. Indicators for monitoring national drug policies. Geneva: WHO. 

World Health Organization, 1995. Report of the WHO Expert Committee on national Drug Policies. 
Contribution to updating the WHO quidelines for developing national drug policies. Geneva: WHO. 

World Health Organization, 1997. The use of Essential Drugs. Seventh Report of the WHO Expert 
Committee (including the revised Model List of Essential Drugs) Geneva: WHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

ANEXO C - Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA COMISSÃO PERMANENTE  

À vista das avaliações e cabedal de sugestões apresentadas pelas chefias do Ministério Público a 
respeito de uma proposta de plano nacional de atuação em saúde pública, a Comissão Permanente 
de Saúde pautou-as como eixo reitor do presente trabalho. Fê-lo exercendo o seu papel de coadjuvar 
propositivamente, na matéria, o egrégio Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União-CNPG. 

Cuidou-se, também, de oferecer adendos sobre alguns aspectos relevantes da atual cena sanitária 
que, de algum modo, irradiam influências sobre o objeto do presente projeto. Para tanto, colheram-se 
subsídios: 

a) na práxis média ministerial, tal como percebida concretamente em algumas hipóteses 
administrativas e judiciais, 

b) na diversidade de políticas setoriais existentes nos CAOs, em vários Estados, voltados para a 
área, 

c) nas principais políticas institucionais em vigor no Ministério Público da União; e 

d) no conteúdo da Carta de Palmas (TO), subscrita por todas as chefias do Ministério Público 
brasileiro, em 1998, na Carta de Salvador, editada em 2004 (I Encontro Nacional do Ministério 
Público de Defesa da Saúde), e nos documentos finais do II Encontro Nacional do Ministério Público 
em Defesa da Saúde, realizado em Palmas (TO), no mês de setembro de 2005. 

Semelhante substrato teórico levou à inteligência preliminar de que os movimentos institucionais do 
Ministério Público nacional deverão imprimir precedência de atuação na área de atenção coletiva à 
saúde e, nela, destacar a atenção básica e os cuidados necessários específicos às populações mais 
vulneráveis.  

A intelecção da Comissão Permanente é de que o modelo de gestão de saúde pública vigente é 
morbocêntrico, isto é, ordenado e organizado para a recuperação da saúde e seu respectivo custeio, 
o que contraria a letra constitucional. 

Há claros sinais de iminente esgotamento dessa fórmula administrativa, posto que são descuradas as 
devidas ações do Poder Público voltadas para medidas de prevenção, como determina o art. 198, II, 
da C.F. 

Assim sendo, o modelo em vigor absorve crescentes custos, que tendem à perpetuação, até atingir 
ponto de ruptura de financiamento, impondo soluções seletivas ou, mesmo, a modificação do marco 
regulatório constitucional. 

Por isso, a atual proposta de trabalho, enquanto voltada para o Sistema Único de Saúde SUS -, 
propõe ênfase à observância aos planos de saúde (nacional, estaduais e municipais), com destaque 
para a previsão das ações preventivas. Suas linhas diretivas e reguladoras de políticas públicas de 
saúde em cada estamento federativo devem ser rigorosamente cumpridas por todas as esferas 
governamentais, com fiscalização do Ministério Público, observado sempre o prévio crivo do controle 
social. 

Foi objeto de consideração, igualmente, a necessidade de que sejam respeitados os percentuais 
mínimos de previsão e execução orçamentária previstos na EC nº 29. Sua inobservância tem 
contribuído decisivamente para a desorganização e sub-financiamento do Sistema Único de Saúde, 
erodindo a efetividade da diretriz constitucional da integralidade (art. 198) e o princípio da 
universalidade da atenção à saúde da população (art. 7º, I, da L.F. nº 8080/90). 

Registrou-se, outrossim, que especificidades e determinadas práticas administrativas em voga no 
SUS, aliadas a fatores de índole cultural, política, social e econômica, tais como a expansão 
demográfica e mudanças em seu perfil (v.g., aumento da expectativa de vida), pressão de oferta de 
incorporação tecnológica, etc., constituirão, em curto prazo, fator de elevada geração de demandas 
(individuais e coletivas), provocando crescentes e consistentes impactos nas estruturas para tanto 
predispostas no Ministério Público, impondo-se a criação do correspondente modelo 
organizativo.Nessa linha de raciocínio, sublinhou-se a necessidade premente de articular 
cooperativamente as atribuições dos Ministérios Públicos com intervenção na matéria. 
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Por outro lado, nossa sistemática de abordagem, administrativa ou judicial, tende à fragmentação e à 
resolução pontual de conflitos, quando não ao insulamento ou à contraposição entre Ministérios 
Públicos. Em contraste, verifica-se um sistema público de saúde, operando desde 1990, 
minuciosamente organizado e proporcionado em suas competências internas e externas, envolvendo 
a União, os Estados e os Municípios. 

Portanto, uma concepção mais lata e crítica de nossas aptidões legais é necessária, voltada para a 
mudança do modelo. Assim como o é engenhar uma organização de misteres funcionais que 
apresente convergências de ação e não reservas de atuação. 

Em tal horizonte, a avaliação de resultados deve ser permanente, não apenas envolvendo a 
qualidade de produtos jurídicos apresentados, mas, também, seu efetivo impacto positivo nos 
indicadores sócio-sanitários de cada Município, Estado e União. 

Conformar as macro-políticas dos Ministérios Públicos nessa direção e por ela reger seus atos de 
execução é o enorme desafio que está à frente. 

PLANO NACIONAL DE ATUAÇÃO MINISTERIAL EM SAÚDE PÚBLICA: 

O Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União CNPG, 
no exercício de suas atribuições legais, com lastro nas disposições insertas no art. 2., incisos I, II, III, 
V e VI, de seu Regimento, 

Considerando configurar a saúde direito de todos e dever do Estado (art. 196 da C.F.), serem de 
relevância pública as ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS (art. 197 
C.F.), bem como que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127 C.F.), constituindo função institucional zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na carta 
federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (ar. 129, II, C.F.); 

Considerando ser imperioso promover a integração do Ministério Público no plano nacional no âmbito 
sanitário, favorecendo o aperfeiçoamento de seus atos de execução;  

Considerando caber-lhe traçar políticas e planos de atuação uniformes e/ou integrados, respeitadas a 
peculiaridades locais; 

Resolve  

instituir o Plano Nacional de Atuação do Ministério Público em Saúde Pública, pautando-o pelas 
seguintes diretrizes e princípios:  

i) busca da realização e proteção objetiva do direito humano à saúde, como fator indutor de cidadania 
e de dignidade da pessoa (art. 1º, incisos II e III, C.F.); 

ii) agir pela solidificação do direito à saúde como sendo um estado de pleno bem-estar físico, mental 
e social (Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma Ata, 12.9.78, OMS);  

iii) contribuir, especialmente, para a concretização do direito à saúde na sua dimensão coletiva (art. 
6º, C.F.); 

iv) no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS -, promover a observância dos seguintes princípios 
(art. 7º, L.F. nº 8080/90): 

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

* integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema; 

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

* igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  

* direito à informação, às pessoas assistidas sobre sua saúde;  

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

* utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática; 
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* participação da comunidade; 

* descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:a) ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios;  

* regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  

* integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;  

* conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência a saúde da população; 

* capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 

* organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos (L.F. nº 
8.080/90 e 8.142/90). 

Para o efetivo alcance de tais diretrizes e princípios, referenciam-se as seguintes estratégias 
operacionais:  

1.- Compete ao CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS CNPG: 

1.1- PRESIDÊNCIA: 

1.1.1 Encaminhar às chefias de Ministério Público proposições, dados, material de interesse 
institucional e outros expedientes, apresentados pela Comissão Permanente de Defesa da Saúde 
COPEDS, com o fito de estimular ou auxiliar a execução do presente Plano Nacional. 

1.1.2 Endereçar à COPEDS matérias que, pela natureza, lhe incumba conhecer no âmbito do Plano 
Nacional.  

1.1.3 Solicitar, quando pertinente, subsídios ou manifestação à COPEDS, em matéria jurídico-
sanitária;  

1.1.4 - Convocar anualmente os membros da Comissão Permanente de Defesa da.Saúde COPEDS 
para prestarem contas da execução do Plano Nacional, propor sua atualização e avaliar os resultados 
obtidos, determinando as providências compatíveis. 

1.1.5 Determinar providências compatíveis com o quanto disposto no Plano Nacional. 

1.2 - CONSELHO NACIONAL - CNPG: 

1.2.1 - Apreciar o relatório anual dos trabalhos realizados pela COPEDS, avaliar os resultados 
obtidos, determinar providências compatíveis.  

1.2.2 Demandar à COPEDS providências, encaminhamentos, esclarecimentos e o quanto necessário 
for à boa condução e execução do Plano Nacional. 

2. - PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA: 

2.1 - Criar e prover Promotorias de Justiça e Procuradorias da Saúde, na forma prevista na Carta de 
Palmas de 1998, no que for cabível, observadas as peculiaridades de cada Instituição. 

2.2 - Criar e prover Centros de Apoio Operacionais de Saúde ou órgãos equivalentes, para que se 
proporcione o devido suporte técnico aos órgãos de execução.  

2.3 - Inserir a disciplina de direito sanitário no elenco daquelas exigidas em concursos públicos para 
ingresso na carreira, propiciando, outrossim, avaliação acerca do preparo nesse campo jurídico dos 
futuros Membros da Instituição.  

2.4 - Impulsionar a integração entre os órgãos ministeriais que atuam em primeiro e segundo grau de 
jurisdição, bem assim com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e 
demais entes com atribuição na área, bem assim com representações da sociedade civil. 

2.5 Observadas as possibilidades de cada Ministério Público, constituir banco de dados informatizado 
de ações propostas pelos órgãos de execução, no intuito de assegurar o compartilhamento de 
informações e homogeneidade de atuação, nele constando, também, nome, endereço eletrônico e 
telefone funcional de todos os representantes do Ministério Público que atuam em saúde, de forma a 
possibilitar a sua interligação nacional, em arquivo eletrônico geral, sob a supervisão da COPEDS e 
avaliação do CNPG.  
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2.6 - Formalizar convênios ou termos de cooperação com os órgãos públicos de investigação, 
controle e auditoria, objetivando subsidiar a intervenção Institucional.  

2.7 Obedecidos critérios locais, ensejar a criação de programa destinado à avaliação de resultados 
da ação ministerial em saúde, através dos quais seja possível, quando necessário, efetuar as devidas 
adequações, bem como apresentar tais quantitativos à sociedade. 

2.8 - Promover a incorporação, como cabível, do conteúdo do Plano nos respectivos planos de metas 
ministeriais.  

3 - COMISSÃO PERMANENTE DE DEFESA DA SAÚDE COPEDS:  

3.1 - Acompanhar dados, estudos e avaliações produzidos pelo Ministério da Saúde e outros órgãos 
públicos, bem como junto à organizações acreditadas na área de saúde, apurando circunstâncias que 
indiquem gravame à execução de ações e serviços de saúde, no âmbito coletivo, identificando fatores 
que venham a comprometer a exeqüibilidade do direito social à saúde, ou a sua indisponibilidade 
jurídica.  

3.2 Inteirar-se de reuniões e manifestações expedidas pelo Conselho Nacional de Saúde CNS, 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde- CONASEMS e Comissão Intergestores Tripartite - CIT, compartilhando o 
conhecimento dos atos de interesse com os demais órgãos do Ministério Público, bem como 
provendo a articulação entre os mesmos e o CNPG. Da mesma forma, com relação ao TCU, OAB, 
conselhos éticos e entidades da sociedade civil organizada. 

3.3 - Participar das Conferências Nacionais de Saúde, manifestando o entendimento institucional.  

3.4 Subsidiar a atuação harmônica e resolutiva entre o controle social (particularmente, Conselhos e 
Conferências de Saúde) e o Ministério Público, inclusive com o aporte de subsídios necessários.  

3.5 - Dar conhecimento e subsídios ao Presidente do CNPG acerca dos fatos que careçam de 
intervenções ministeriais no âmbito nacional e, eventualmente, estadual e municipal, encaminhando 
elementos teóricos e práticos, para amparar a atuação dos respectivos órgãos de execução.  

3.6 Dar atendimento às demandas do CNPG, seus membros, e sua Presidência;  

3.7 - Elaborar agenda de atividades, em conjunto com os coordenadores dos CAOs e unidades 
congêneres, buscando a integração operacional entre os órgãos de execução.  

3.8 - Acompanhamento e cooperação institucional com o Poder Legislativo Federal, em temas 
referentes à edição de normas afetas à área da saúde.  

3.9 - Estabelecer internamente subcomissões temáticas.  

3.10 - Instituir banco nacional de dados, com conteúdo compatível com os fins do presente Plano, 
através de página eletrônica vinculada ao CNPG, agregando-lhe saberes sanitários de interesse 
ministerial, inclusive ações propostas pelo Ministério Público, objetivando dinamizar o acesso à 
informações e a homogeneidade de expressão jurídica; inserir em tal acervo registros contendo 
nome, endereço eletrônico e telefone dos representantes do Ministério Público que atuam em saúde.  

4 - CENTROS DE APOIOS OPERACIONAIS OU ÓRGÃOS CONGÊNERES:  

4.1 - Apresentar à COPEDS elementos para discussão e elaboração conjunta de agenda anual de 
trabalho, propostas de intervenção temática, bem assim sugestões para atualizações do Plano 
Nacional.  
 
4.2 Conformar o conteúdo do Plano à política ministerial de atuação em saúde, como cabível e 
atendidas as peculiaridades locais.  

4.3 - Estabelecer, quando cabível, intercâmbio permanente com as Secretarias de Saúde, visando a 
acompanhar os sistemas controle e avaliação de responsabilidade do Estado quanto a sua 
observância às políticas públicas predominantes e à legislação. Idem, no que lhe compete, quanto à 
articulação das ações e serviços de saúde (de prevenção e de assistência) que devem ser 
executadas pelos Municípios, observando-se o quanto pactuado na Comissão Intergestores Bipartite 
CIB, e, também, previsto em programas, convênios e demais instrumentos legais.  

4.4 - Buscar intercâmbiocooperativo permanente com os Conselhos de Saúde, facilitando o seu 
acesso aos respectivos agentes do Ministério Público, divulgando a ambas as instâncias conteúdos 
alinhados ao cumprimento deste Plano.  
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4.5 - Conhecer de situações ilícitas que venham a comprometer o Sistema Único de Saúde SUS ou, 
de qualquer forma, o direito social à saúde, que careçam de medidas extrajudiciais e/ou judiciais a 
serem adotadas pelo Ministério Público, dando-lhes o devido encaminhamento.  

4.6 - Participar de Conferências Estaduais de Saúde e demais fóruns de interesse institucional na 
área da saúde, apresentando o posicionamento institucional correspondente, o quanto possível 
congruente com os princípios e diretrizes deste Plano.  

4.7 - Acompanhar os trabalhos da Comissão Intergestores Bipartite CIB, divulgando-os entre os 
Membros do Ministério Público. Dar a conhecer à Comissão, se for o caso, o posicionamento 
Institucional correspondente.  

4.8 - Estabelecer relações permanentes com os Tribunais de Contas, inclusive no que concerne à 
fiscalização quanto ao cumprimento na EC nº 29 e das demais disposições atinentes a financiamento 
previstas nas L.F. nº 8080/90, 8142/90 e outros diplomas legais.  

4.9 Buscar convergências de atuação com os Conselhos Éticos de todas as categorias de 
profissionais de saúde, compartilhando com os Colegas com atribuições no campo sanitário os 
instrumentos e os conteúdos daí derivados.  

4.10 Estabelecer relacionamento e cooperação institucional com o Poder Legislativo Estadual e 
Municipal em temas referentes à edição de normas afetas à saúde, acompanhando o trâmite das 
matérias e divulgando-as oportunamente.  

4.11 Ensejar disponibilidade para palestras, manifestações e outras formas de inserção social, com o 
propósito de contribuir para o esclarecimento e capacitação da sociedade no âmbito do direito 
sanitário.  

5 - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO:  

5.1- RECURSOS HUMANOS NO SUS:  

5.1.1 Velar pela regularidade formal e execução de política de recursos humanos na área da saúde, 
que cumpra o objetivo de organizar um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive 
de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal 
(art. 27, L.F. nº 8080/90);  

5.1.2 Demandar pela concretização de Plano de Carreiras, Cargos e Salários por intermédio de lei, 
bem como fiscalizar o preenchimento dos cargos por meio de concurso público (art. 37, inciso II, 
C.F.); atentar para a regularidade do vínculo empregatício dos profissionais que atuam na área 
sanitária, independentemente dos programas que os mantêm; promover a responsabilização legal 
pelo recebimento de salários ou vencimentos por carga horária não trabalhada.  

5.1.3 Reportar-se aos gestores públicos, prestadores e entidades da sociedade civil com atividade no 
âmbito da prestação de serviços de saúde para avaliar o cumprimento dos princípios inerentes à 
humanização no trato do usuário do SUS, adotando, eventualmente, as providências pertinentes.  

5.2 FINANCIAMENTO:  

5.2.1 - Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, 
Estados e Municípios, e da Lei Orçamentária, observando sua fidelidade ao respectivo Plano de 
Saúde e o respeito aos pisos orçamentários constitucionais relativos ao Sistema Único de Saúde, 
atuando, administrativa e/ou judicialmente, para garanti-los.  

5.2.2 - Fiscalizar a concentração de todos os recursos financeiros para a execução das ações e 
serviços de saúde nos respectivos Fundos de Saúde.  

5.2.3 Fiscalizar para que o gestor de saúde seja o administrador e responsável pela movimentação 
dos recursos depositados no Fundo de Saúde.  

5.3 PLANEJAMENTO:  

Acompanhar a elaboração dos Planos de Saúde, certificando-se sobre o seu prévio exame pelo 
Conselho de Saúde correspondente e sua obediência às exigências legais (legislação federal, 
estadual e municipal, conforme o caso).  

5.4 - FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO:  



 106 

5.4.1 - Acompanhar a constituição e execução da Agenda de Saúde e dos Relatórios de Gestão, 
intervindo quando necessário.  

5.4.2 Fiscalizar a tempestividade e adequação de prestação de contas no âmbito do SUS (L.F. nº 
8.689/93).  

5.5 FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES:  

Instituir o uso de informações constantes em repositórios de dados oficiais (SIOPS, estatísticas 
epidemiológicas, etc.) como fundamento para identificar insuficiências de ações e serviços de saúde 
no SUS e instruir o comportamento ministerial, priorizando atenção às populações mais vulneráveis.  

5.6 - CONTROLE SOCIAL:  

5.6.1 - Fiscalizar a regular instituição dos Conselhos de Saúde e suas condições de funcionamento, 
comparecendo, se possível, às suas reuniões, examinando suas atas de trabalhos e promovendo as 
medidas necessárias ao regular exercício de suas atribuições. 

5.6.2 - Participação nas Conferências de Saúde, velando, quando cabível, pela observância de suas 
proposições de política de saúde pelos respectivos gestores. Manifestar, quando oportuno, a posição 
do Ministério Público.  

5.6.3 - Contribuir para a informação e o aperfeiçoamento técnico de Conselheiros de Saúde.  

5.7 - PODER LEGISLATIVO:  

Cooperação institucional com o Poder Legislativo em temas referentes à edição de normas afetas à 
área da saúde.  

5.8 - SOCIEDADE CIVIL:  

5.8.1 - Estabelecer aproximação com entidades (lato sensu) da sociedade civil organizada, colhendo 
subsídios para aprimorar e fundamentar atuação funcional.  

5.8.2 Realizar audiências públicas para identificar os vários segmentos de opinião da sociedade 
acerca de temas em que tal providência seja recomendável.  

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE  

Anna Trotta Yaryd - Promotora de Justiça de SP  

Ângela Salton Rotunno - Promotora de Justiça no Rio Grande do Sul  

Itana Santos Araújo Viana - Promotora de Justiça da Bahia  

José Adalberto Dazzi - Procurador de Justiça do Espírito Santo 

Marco Antonio Teixeira - Procurador de Justiça do Paraná  

Maria Helena da Silva Guthier - Procuradora do Trabalho em Minas Gerais  

Maria Ivana Botelho Vieira da Silva - Promotora de Justiça de Pernambuco  

Maria Roseli de Almeida Pery - Promotora de Justiça de Tocantins 

Marilda Helena dos Santos - Promotora de Justiça de Goiás  

Nara Soares Dantas - Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão na Bahia  

Nelson Luiz Arruda Senra - Subprocurador-Geral da Justiça Militar  

Ramiro Rockenbach da Silva - Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Sergipe 

Sonia Maria Demeda Groisman Piardi - Promotora de Justiça de Santa Catarina. 
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Anexo D – Jurisprudência pertinente ao Cabimento do Mandado de Segurança. 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO NÃO 

CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM REJEITADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE PLANO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. 

PACIENTE CARENTE. DIREITO HUMANO À VIDA E À 

SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 

QUANTITAVIVO DO MEDICAMENTO. CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA. POR MAIORIA. PREJUDICIALIDADE DO 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. Preliminar de ausência de interesse 

líquido e certo e impossibilidade jurídica do pedido não conhecida. 2. 

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. 

Analisando as provas carreadas, constata-se o delicado quadro clínico 

do impetrante, e que o atraso ou ausência do remédio acarreta risco de 

vida e impossibilidade de cura. De fato, o laudo médico assinado 

pela Dra. Patrícia Markman CRM 8870 é atualizado declarando a 

necessidade da aplicação de Revlimid, porque o tratamento da sua 

doença já dura um certo tempo e ele já fez uso de outros 

fármacos, inclusive o fornecido pelo SUS (TALIDOMIDA) para o 

tratamento dessa patologia, que não se mostraram exitosos. 

Assim, a alegação de alternativas terapêuticas não se aplica ao 

presente caso, porque o revlimid está sendo requerido como 

última alternativa. 4. Tratando-se a lide em apreço do direito à 

manutenção da saúde, garantia fundamental que assiste a todas as 

pessoas e dever indissociável do Estado, a comprovada necessidade 

do tratamento em apreço e a falta de condições de adquiri-lo, 

legitimado está o direito da impetrante em buscar a tutela 

jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo 

constitucional. 5. Súmula nº 18 desta Corte de Justiça: "É dever do 

Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, 

medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que 

não previsto em lista oficial", posicionamento que se coaduna com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. No que pertine ao 

fato do Revlimid não possuir registro na ANVISA, é de se advertir 

que, em contrapartida, o medicamento não possui ingresso vetado 

no país, razão pela qual não há que se falar em "droga ilícita", 

sendo certo, ademais, que sua eficácia é amplamente atestada por 

organismos internacionais de inúmeros países, o que evidencia a 

inexistência de risco à segurança da saúde pública pela utilização 

desse tratamento, por ausência de desconformidade explícita com 

protocolos e diretrizes terapêuticas das políticas públicas de 

saúde. 7. Estando o pedido de registro do Revlimid na ANVISA 

em "análise", há quatro anos, sem que o órgão regulador se 

pronuncie definitivamente, salta aos olhos, pois, a existência de 

entraves burocráticos que, in casu, diante dos inúmeros relatos 

científicos de eficácia desse medicamento no tratamento do 
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mieloma múltiplo para pacientes refratários aos demais 

medicamentos existentes no mercado brasileiro, não podem 

prevalecer sobre o direito constitucional do acesso à melhor 

saúde, sob pena de violação à justiça e quiçá à própria ética. 8. 

Ressalto apenas que a prescrição médica, como já evidenciado na 

apreciação liminar, deve estabelecer prazo mínimo de duração de 

tratamento, o que se revela razoável haja vista que o custo do fármaco 

é elevado e não pode ser desperdiçado, cautela esta que se impõe na 

presente lide mediante a exigibilidade da apresentação, a cada três 

meses, de prescrição comprobatória da necessidade do medicamento. 

Sendo assim, por o laudo médico explicitar a possibilidade de 

continuação do tratamento após os meses e a fim de evitar o 

desperdício do fármaco, o paciente, precisa demonstrar a 

imprescindibilidade do medicamento a cada três meses. 9. Por fim, 

acrescento que o impetrante peticiona o não cumprimento da liminar 

concedida pela Relatoria substituta, o que acarreta sérios prejuízos ao 

paciente, que não está podendo dar início a um novo tratamento. 

Considerando que a liminar foi deferida em 12/02/2014, bem como a 

petição do Estado, datada de 09/04/2014, informando que o 

medicamento não é comercializado no Brasil, observando os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concedo prazo 

IMPRORROGÁVEL ao impetrado de 20 dias para que conceda o 

medicamento requerido, sob pena de majoração da multa diária para o 

caso de descumprimento para R$1.000,00(mil reais). fornecimento ao 

impetrado, a fim de comprovar a necessidade de continuação do uso 

desse medicamento. (grifo nosso) (TJPE. Agravo Regimental 325511-

00000691-78.2014.8.17.0000. Grupo de Câmaras de Direito Público. 

Relator Luiz Carlos Figuerêdo. Julgado em 14/05/2014. 


