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Introdução 
 
 

O presente trabalho está contextualizado no ramo do Direito 
Administrativo, e a pesquisa insere-se na área da prestação dos 
serviços de saúde. 

Será feita uma pesquisa para análise da composição do 
sistema jurídico de saúde de acordo com as normas infralegais, 
levando em consideração a universalidade que deve ser um 
princípio a ser seguido pela prestação do serviço público de saúde 
por cada ente da federação, e os deveres que cada um dos entes 
possui em relação à prestação do serviço. Contudo, apesar da 
previsão normativa de que as políticas públicas voltadas à saúde 
devam acontecer, e de qual forma devam acontecer, nos últimos 
anos o Poder Judiciário, através de decisões judiciais, mexeram 
com a estrutura desse sistema, por isso o cerne da pesquisa é 
verificar se a judicialização das políticas públicas de saúde 
desestruturam o sistema de saúde e se acaba por onerar um ente 
em detrimento de outro, e, a partir dessa verificação, oferecer 
propostas de enfrentamento. 

O estudo parte da premissa que o direito à saúde foi inserido 
no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988, onde, no 
seu artigo 6º, restou estabelecido que a saúde é um direito social. 

A partir dai, leis e normas infralegais passaram a tratar da 
prestação do serviço de saúde e as delimitações por cada ente 
público. Com relação a essa previsão normativa, temos as 
seguintes leis: a Lei Federal nº 8.080/90 que trata da organização 
do SUS, o Sistema Único de Saúde e também trata do 
financiamento da saúde e a Lei Federal nº 8.142/90, que dispõe 
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sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, sendo que essas duas leis formam a Lei Orgânica da 
Saúde, e, complementando o referido  sistema jurídico, temos a Lei 
Complementar nº 141/2011, que, entre outros, dispõe sobre o 
financiamento da saúde e sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em ações e serviços públicos de saúde, bem como 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde em todas as esferas de governo. 

A importância de analisar esse conjunto de leis é esclarecer 
tanto os direitos quanto os deveres que são previstos aos entes 
públicos e ao cidadão, pois, ao observarmos os polos da prestação de 
saúde, visualizamos na situação ativa o cidadão que busca a prestação 
do serviço de saúde, enquanto no polo passivo temos o Município, os 
Estados, o Distrito Federal e/ou a União com os deveres de prestação 
de tal serviço. Mais especificamente, a questão é, quando solicitado o 
serviço de saúde (ou fornecimento), e este for negado pelo ente 
público, o sujeito pode o requerer judicialmente, e, se preenchidos os 
pressupostos, o (a) Juiz(a) do caso vai determinar que o ente forneça 
ou preste. Mas essa decisão, que pode vir a condenar apenas um ente 
federativo, ao invés de condenar todos os entes em solidariedade, 
pode desestruturar o sistema jurídico de saúde construído pelas 
normas infralegais, inclusive, impactando negativamente o 
orçamento público previsto para aquele ano.  

Exposta essa situação, temos a dúvida se os Municípios, 
Estados, Distrito Federal e União são realmente solidários na 
prestação do serviço de saúde, e, se alguma decisão judicial, por 
exemplo, em uma ação que pleiteia um medicamento ou prestação 
de um serviço, fere o princípio da universalidade e/ou desestrutura 
o sistema, quando condena somente um ente (geralmente 
Município ou Estado) a fornecer e/ou prestar, e quais são as 
propostas para o enfrentamento dessa situação de uma forma que 
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beneficie tanto os entes públicos, evitando o impacto orçamentário, 
quanto o cidadão que deseja ter o acesso ao direito à saúde. 

Por sua vez, o objetivo geral do trabalho é analisar a 
solidariedade do sistema jurídico de saúde pelos entes públicos, 
enquanto os objetivos específicos são: analisar a formação do 
sistema jurídico de saúde; analisar o princípio da universalidade e 
sua aplicação na prestação de serviços de saúde por cada ente 
público; identificar a possível desestruturação do sistema com 
determinadas decisões judiciais; apresentar propostas de 
enfrentamento dessa situação. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi decidida a 
metodologia com direcionamento para a produção do trabalho, a 
mesma a ser aplicada em todos os tópicos deste. A metodologia, 
através do qual foi elaborada a coleta de dados da pesquisa e a 
análise de dados para solucionar o problema do tema escolhido, é a 
pesquisa bibliográfica em conjunto com decisões judiciais, sendo 
que a autora do trabalho reuniu tanto doutrinas como dissertações 
de Direito. 

O presente trabalho é dividido em três capítulos, e inicia-se 
com uma abordagem sobre a prestação dos serviços públicos, já 
que o Estado tem o dever de prestar e o cidadão tem o direito de 
acesso a um serviço público eficaz e de qualidade. O primeiro 
capítulo aprofunda, além da prestação de serviço, o princípio da 
universalidade e como esse princípio se aplica na prestação de 
serviço de saúde. O segundo capítulo aborda a formação legal do 
sistema único de saúde consubstanciado nas Leis nº 8.080/90, 
8.142/90 e Lei Complementar nº 141/2011, todas que embasam o 
regime jurídico do sistema. O terceiro capítulo finaliza o trabalho 
trazendo o resultado da pesquisa acerca da judicialização da saúde, 
sobre como o Poder Judiciário judicializou as políticas públicas e o 
impacto que acarreta para os entes públicos federados, concluindo 
com propostas para o enfrentamento dessa judicialização, trazendo 
exemplos que tiveram êxitos em diferentes regiões do Brasil. 
 





 
 
 

2 
 

A prestação de serviços públicos de saúde 
 
 

O serviço público, indistintamente reconhecido por 
doutrinadores, mesmo nos dias atuais, permanece, em virtude dos 
mais variados critérios norteadores da sua formulação, 
controvertido. Inúmeras causas justificam essas divergências, 
podendo até confundir a noção do serviço público com a própria 
figura do Estado, tamanha a importância atribuída à figura do ente 
público.1  

Ainda nas palavras do doutrinador Antônio A. Queiroz 
Telles2, a prestação de serviço é a própria razão de ser do Estado, 
pois a ele compete a complexa função de fornecer as necessidades 
de ordem pública, consideradas de forma ampla, prolongada e 
produtiva. 

É do latim, servitium, que vem a expressão “serviço”, a qual 
expressa a realização de uma atividade associada com o trabalho. A 
palavra serviço deriva do vocábulo servir, indicando o ato de 
prestar uma utilidade. Já a outra palavra, “público”, se relaciona 
com tudo que é do Estado, também vinda do latim, res publicae. 
Juntas, as palavras formam a locução “serviço público”, que reflete 
tanto a noção de compensação das necessidades coletivas pelo ente 
público, como, exatamente, a finalidade destes serviços pela 
comunidade. Por conseguinte, a expressão “serviço público” 
apresenta os seguintes entendimentos: a) conjunto de 
órgãos/contingente humano/recursos financeiros do Estado; b) 
                                                                 
1 TELLES, Antonio A. Queiroz. Introdução ao Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 92. 
2 Ibid., p. 92. 
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atividade/trabalho desempenhado pela Administração Pública a 
fim de suprir as necessidades sociais; c) a prestação destas tarefas, 
segundo as normas especiais do regime jurídico de direito público.3 

À vista disso, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de 
Mello4 conceitua serviço público como sendo aquele ofício de 
serventia ou satisfação material designado ao atendimento da 
comunidade em geral, contudo, desfrutado de forma individual 
pelos administrados, já que o ente público está atribuído a seus 
deveres e por isso oferece os serviços público por si mesmo ou por 
quem lhe faça as vezes, tudo sob respaldo de Direito Público – 
dessa forma, notórias as prerrogativas de supremacia e de 
restrições especiais, estabelecido em benefício das preferências 
definidas como públicas no sistema normativo.5 

Parte da doutrina difere as expressões “serviço de utilidade 
pública” e “serviço público, propriamente dito”, pois, embora 
sejam expressões que se assemelham nominalmente e podem até 
possuir a mesma essência, por outro lado possuem características 
peculiares que se manifestam externamente. De toda forma, o 
serviço público, para a comunidade, é imprescindível e indelegável, 
por esta razão é que deve ser prestado pelo Estado.6  

A previsão constitucional da saúde como um direito 
fundamental passou a representar uma consagração do dever do 
Estado em implementar políticas públicas para garantir a 
dignidade da pessoa humana, impulsionando o controle judicial 
dessas políticas e a possibilidade de se obter um controle judicial.7 

                                                                 
3 Ibid., p. 93-94. 
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros editores, 2010, p. 679. 
5 TELLES, Antônio A. Queiroz. Introdução ao Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 92. 
6 Ibid., p. 93. 
7 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 35-36. 
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No campo específico do direito à saúde, foi a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos8, aprovada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) no ano de 1948 que fez menção à saúde e 
reconhecendo-a como um direito humano, estando, a partir daí, os 
Estados obrigados a respeitar a Declaração. Já em 1976, 
complementando, passou a vigorar o Pacto Internacional sobre 
direitos sociais, econômicos e culturais, apresentando, mais 
especificamente, as regras que obrigam a Administração Pública a 
oferecer serviços de saúde à população. 

No pacto, ficaram definidas as medidas que o Poder Público 
deve tomar para assegurar o serviço de saúde: a) a diminuição da 
mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças; 
b) a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e meio 
ambiente; c) a prevenção e tratamento das doenças epidêmicas, 
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas 
doenças; d) a criação de condições que assegurem a todos assistência 
médica e serviços médicos em caso de enfermidade.9 

Com relação ao direito à saúde, o doutrinador Reynaldo 
Mapelli Júnior10 disserta que, ao exemplo do mandado 
constitucional de que as políticas econômicas e sociais devem 
garantir o acesso universal e igualitários a todos os brasileiros ou 
estrangeiros que residem no Brasil, as chamadas Leis Orgânicas da 
Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e  Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990) foram regulamentadas, no ordenamento 
jurídico, como orientação para que os serviços públicos de saúde, 
através do SUS, sejam possíveis de serem alcançados de forma 
igualitária e não discriminatória, eis que se submetem a padrões de 
acesso próprios do sistema.  

Ainda falando sobre a ordem constitucional, existe um aspecto 
com relação ao direito da saúde que não pode ser esquecido: o 

                                                                 
8 Disponível em < https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/documentos/> 
9 Ibid., p. 37. 
10 Ibid., p. 38. 
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legislador constitucional caracterizou a saúde como serviço de 
relevância pública, por isso é que deve depender de regulamentação, 
fiscalização e controle por parte do Poder Público11, e esta delimitação 
encontra-se no artigo 19712 da Constituição Federal. 

Neste contexto, a expressão “relevância pública” é avaliada 
por Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos13. Os autores chegaram 
ao consenso de que o legislador constituinte, quando qualificou os 
serviços de ações de saúde como de relevância pública, não 
almejava dizer que o restante dos direitos humanos e sociais não 
tinham igual relevância, mas, com certeza, o constituinte decidiu 
por declarar a saúde como aquela com situação de bem-estar 
primaz, pois em situações menos urgentes o sujeito de direito 
encontra possibilidade de usufruir de outras viabilidades possíveis 
de serem alcançadas pelo Estado, como por exemplo, a educação, 
adiantando-se assim, o legislador constituinte, à capacidade de 
relevância que a norma infraconstitucional terá que outorgar a 
distintos serviços, sejam públicos ou privados. 

Nesta senda, o doutrinador Maurício Calda Lopes Júnior 
destaca que a saúde é um direito que precisa de uma atuação 
estatal efetiva para que possa ser concretizado no que se refere ao 
implemento de políticas econômicas e sociais, e justamente por 
isso é considerado um direito de segunda dimensão.14 

Marcio de Almeida Farias, ao citar Lafaiete Reis Franco, 
afirma que a população deve poder usufruir e ter materializado o 
direito fundamental à saúde por meio de políticas públicas, isto é, o 

                                                                 
11 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 38. 
12 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público 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. 
13 CARVALHO, Guido Ivan. Lenir Santos. SUS Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006, p. 263. 
14 LOPES, Mauricio Calda. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 55. 
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Estado deve prestar materialmente este direito, e, justamente por 
ser um direito fundamental, a atuação do Estado é importante para 
a efetivação deste preceito constitucional.15 

Há também doutrinadores estrangeiros que estudaram 
sobre os direitos sociais, a tutela estatal e a importância dessa. É o 
caso de Robert Alexy, que conceitua direitos prestacionais como 
sendo direitos do indivíduo por serem prestações em sentido 
estrito em face do Estado, considerando que o indivíduo também 
poderia obter esse direito de eventuais particulares, se 
suficientemente capazes com meios financeiros, ou se se 
encontrasse uma oferta disponível no mercado. Fala-se em direitos 
à prestação em sentido estrito quando se fala em direitos 
fundamentais sociais, sendo eles: direito à assistência, à saúde, ao 
trabalho, à moradia e à educação. Alexy acredita que os direitos 
sociais são aqueles que podem ser reivindicados para o Estado pela 
população. Novamente, vê-se que o Estado deve cumprir esse 
direito pois é uma finalidade da própria Constituição.16 

Em suma, o direito à saúde, como dever constitucional, 
permite concluir que o serviço de saúde é caracterizado como 
preferencial para o interesse público, e a prestação estatal na forma 
de políticas públicas e sociais visa atenuar as desigualdades sociais, 
seguindo a legislação infraconstitucional, e admitindo a 
intervenção do Poder Judiciário quando algum sujeito vê o seu 
direito ofendido.17 
 
2.1 O princípio da universalidade 

 
Inicia-se a introdução deste tópico com a doutrina de 

Antônio A. Queiroz Telles, que disserta se referindo aos princípios 
                                                                 
15 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 9. 
16  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 499.  
17 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 40. 
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do direito administrativo como garantidores de autonomia do 
direito.18 

A aplicação do Princípio da Universalidade na prestação do 
serviço público significa que este deve ser oferecido e acessível a 
todos os cidadãos através de um caráter genérico e universal. É 
esse princípio que impõe à Administração Pública o dever de 
garantir o amplo acesso aos serviços públicos por parte da 
população. Ou seja, o Estado deve proporcionar aos cidadãos o 
acesso às suas prestações materiais. Por isso, o Princípio da 
Universalidade traduz-se como o garantidor de acesso aos direitos 
fundamentais sociais que são concretizados pelas políticas públicas, 
inclusive este princípio é decorrente do Princípio da Isonomia, já 
que este quer dizer que o serviço público deve ser ofertado com a 
mais absoluta igualdade de tratamento a quem requerer o acesso.19 

Aproveitando o adendo, o Princípio da Isonomia, também 
chamado de Princípio da Igualdade, está expresso no artigo 5º, 
caput, da Constituição Federal, e é uma garantia constitucional que 
exige do administrador público uma postura objetiva em relação 
aos administrados, por isso desobriga-os de subjetivismos, 
sentimentos e arbitrariedades, e se dirige tanto aos 
administradores públicos, quanto aos julgadores e aos legisladores. 
Sendo assim, quando um particular for tratado com desigualdade, 
seja ela benéfica ou não para este particular, tal atitude deve ter 
um fundamento, pois não se admite a eventualidade de 
“desequiparações fortuitas ou injustificadas”.20 

Em consonância, o Princípio da Universalidade assegura um 
tratamento não discriminatório e igualitário a todos, considerando 
que a objetivação do serviço público está diretamente ligada à 

                                                                 
18 TELLES, Antonio A. Queiroz. Introdução ao Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 41. 
19 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. O princípio da continuidade do serviço público. 1. ed. 
São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 93. 
20 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Princípios de Direito Administrativo 
Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 152. 
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garantia da dignidade de todos os cidadãos. É um princípio que 
está garantido na Carta Europeia dos Serviços Públicos por ter o 
conteúdo com objetivo de garantir a todos um serviço mínimo, 
evitando a exclusão social, configurando-se como um mecanismo 
ligado à solidariedade social.21 

O Princípio da Universalidade objetiva concretizar um ideal, 
que, embora ainda não tenha sido totalmente alcançado, sugere a 
reunião de esforços de todos os entes federados para a prestação 
ou realização do serviço público.22 

O referido princípio também compõe o cerne do regime 
jurídico do serviço público, reforçando que este princípio se revela 
em prestações materiais, oferecidas pelos entes federados e 
prestadas por eles ou pelos particulares que lhe façam as vezes. 
Através das mencionadas prestações, o Estado perfaz seu dever de 
realização dos direitos fundamentais sociais previstos na 
Constituição Federal de 1988. Conduzido a este objetivo, o 
Princípio da Universalidade garante aos cidadãos o acesso às 
prestações provenientes dos serviços públicos, sendo dever 
irremissível do Estado permitir à toda a população o acesso às 
prestações materiais decorrentes das obrigações. Tal princípio 
estampa, dessa forma, o dever de universalizar o acesso aos 
direitos sociais fundamentais garantidos pelos serviços públicos 
prestados, mostrando-se como requisito de concretização dos 
objetivos fundamentais garantidos na Carta Constitucional.23 

Seguindo o pensamento de Antônio A. Queiroz Telles, o 
Princípio da Universalidade assegura um tratamento não 
discriminatório e igualitário a todos, considerando que a 
objetivação do serviço público está diretamente ligada à garantia 

                                                                 
21 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público na Constituição de 1988. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 289. 
22 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 44. 
23 TELLES, Antonio A. Queiroz. Introdução ao Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 42. 
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da dignidade de todos os cidadãos. É também um princípio que 
está garantido na Carta Europeia dos Serviços Públicos por ter o 
conteúdo de garantir a todos um serviço mínimo, o que evita a 
exclusão social, e configura-se como um mecanismo ligado à 
solidariedade social.24.25 

A partir do exposto acima, o Princípio da Universalidade 
também se encaixa no ordenamento jurídico ao lado dos Princípios 
da Modicidade das Taxas e Tarifas e da Continuidade. Pois, entre 
as atividades prestadas pelo poder público em prol da coletividade, 
o objeto a que se destina o serviço público visa oferecer condições 
de acesso aos bens essenciais à vida de qualquer ser humano.26 

Portanto, tem-se no direito administrativo brasileiro que, o 
Princípio da Universalidade, como um dever, advém, sobretudo, da 
vinculação do serviço público aos direitos fundamentais, onde o 
cidadão é o titular dos direitos fundamentais e o Estado é o 
prestador de serviço público. O Estado deve proporcionar a 
satisfação por parte de todos os titulares de direitos fundamentais, 
numa relação onde o Estado é o devedor e os cidadãos são os 
credores desse vínculo estabelecido. Com a vinculação do serviço 
público aos direitos fundamentais, podemos perceber que, de 
acordo com a peculiaridade de cada caso, o serviço público deve ser 
prestado para todos os cidadãos o quanto for possível.27 

O princípio, inclusive, tem respaldo constitucional 
mencionado expressamente no art. 196, caput,28 em relação aos 

                                                                 
24 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público na Constituição de 1988. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 289. 
25 Ibid., p. 41. 
26 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 689. 
27 GOUVEIA, Rodrigo. Os serviços de interesse geral em Portugal. 1. ed. Coimbra: Coimbra 
editora, 2014, p. 28. 
28 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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serviços de saúde, e também nos artigos 208, inciso II,29 e 211, § 
4º,30 os quais garantem a paulatina universalização no âmbito da 
educação.  

Com base nesses dispositivos é que a doutrinadora Dinorá 
Adelaide Musetti Grotti ressalta que todos terão assegurados a 
prestação de serviços públicos com a máxima universalização, sem 
ignorar qualquer pessoa, independentemente da causa. Nas 
normas acima citadas, percebe-se que o legislador deixou clara a 
necessidade de prestação de serviços em qualquer das mais 
diversas regiões do país, isso quer dizer que, mesmo nas regiões 
onde há baixa densidade populacional, ainda assim os habitantes 
daquele lugar vão ter acesso aos serviços públicos, mesmo que 
sejam prestado por terceiros.31 
 
2.2 Princípio da universalidade na prestação de serviço de 
saúde  

 
Nas palavras de Valmir Pontes Filho, o “ordenamento 

constitucional brasileiro elegeu, como pedras angulares de sua 
estrutura sistemática, determinados princípios”. Com essas 
palavras, o doutrinador explica que, estes princípios, seja de forma 
implícita ou explícita, devem valer mais que as próprias normas, 
pois possuem grande generalidade.32 

Para o doutrinador Paulo Roberto Ferreira Motta, o Princípio 
da Universalidade, quando se relaciona aos serviços públicos, se 

                                                                 
29 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) II – 
progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
30 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. (...) § 4º - Na organização de seus sistemas de ensino, os 
Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório. 
31 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público na Constituição de 1988. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 290. 
32 PONTES FILHO, Valmir. Curso Fundamental de Direito Constitucional. 1. ed. São Paulo: 
Editora Dialética, 2001, p. 70. 
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interliga com outros princípios, como o da Democracia, da 
Legalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Moralidade, da 
Impessoalidade, entre outros, mas a universalidade material do 
serviço público de saúde é um princípio constitucional implícito, 
até mesmo porque não se encontrará na Constituição Federal uma 
oposição à universalização material dos serviços públicos. 33 

O Sistema Único de Saúde, o SUS, portanto, tem como um 
dos princípios fundamentais, o da Universalidade. A partir da 
Carta Constituinte, há 30 anos, em 1988, uma grande conquista da 
democracia foi alcançada com a adoção deste princípio, já a saúde 
foi transformada em um dever do Estado e um direito de todos.  
Temos então que, com base neste princípio, o acesso aos serviços e 
ações da saúde são disponibilizados a todos brasileiros, excluindo 
qualquer tipo de discriminação.34 

Seguindo nesta linha, José Afonso da Silva entende que a saúde 
tem dois lados aparentes: um direito para os administrados e um 
dever para a administração pública, o qual deve ser cumprido através 
da execução de políticas sociais e econômicas e que tem como fim a 
diminuição do risco de doença e de outras ofensas à saúde. Sendo 
assim, saúde é um direito que, para ser implementado pelos entes 
públicos, demanda recursos financeiros.35 

O acesso aos serviços de saúde, como por exemplo, a 
obtenção de medicamentos para tratamento de doenças é um 
exemplo de iniciativa decorrente da visão da saúde como um 
direito universal.36 

Constitucionalmente falando, tem-se então que o direito à 
saúde é um direito fundamental que está visceralmente ligado com 

                                                                 
33 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Regulação e universalização dos serviços públicos. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 148. 
34 PENSE SUS: A reflexão fortalece essa conquista. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/uni 
versalidade>. Acesso em: 19 out. 2018. 
35 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Malheiros editores, 
2011, p. 833. 
36 Ibid. 
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o direito à vida. Contudo, o que se questiona é o seguinte: sob uma 
visão jurídica, quando as doenças aparecem, a quem cabe 
proporcionar o acesso à saúde? Quem é o ente responsável pelo 
fornecimento de remédios e tratamentos de saúde para as pessoas? 
Estudando a Constituição Federal, essa incumbência é tarefa do 
Estado, ou seja, seguindo o artigo 196 da Constituição Federal, 
compreende todas as esferas federais: União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

Em busca de uma resposta acerca de à qual ente figuraria no 
polo passivo da ação judicial onde se cobra a responsabilidade pela 
dispensa de medicamentos ou prestação de serviço de saúde por 
algum cidadão que não teve essa solicitação atendida na via 
administrativa, ao tempo em que se consideraque esse cidadão não 
possui condições de arcar com a compra ou pagamento do serviço 
sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, fez-se uma análise 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.37 

O acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 626382 
publicado em 10/09/2013, de relatoria da Ministra Rosa Weber, 
retrata o entendimento de que a incumbência estatal em dispensar 
medicamentos é sim solidária entre os entes da federação, desta 
forma, tanto a União, quanto os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão compor o polo passivo na via judicial de forma 
direta pelas pessoas que tiverem a necessidade. Por outro lado, o 
autor da ação terá a possibilidade, por exemplo, de pleitear 
judicialmente apenas contra o Estado, para que este forneça o que 
se busca, seja medicamento ou serviço de saúde, ao tempo em que 
também poderá manejar esta ação em face de todos os entes 
solidariamente.38 

Em outro julgado, no Recurso Extraordinário nº 607381, 
este de relatoria do Ministro Luiz Fux, resta clara a posição do 
                                                                 
37 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 70. 
38 RE 626382 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013. 
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Supremo, assim como explanado acima, na direção decisória de 
que o interessado tem a possibilidade de requerer os fármacos ou 
tratamentos médicos de quaisquer entes. Considera-se um 
entendimento digno, já que a saúde é um direito fundamental e é 
de alçada solidária dos entes cumprir esse direito.39  

O Ministro Luis Fux ressalta no acórdão do Recurso referido 
acima o que já vimos até então, que a saúde é uma obrigação a ser 
prestada pelos entes, devendo estes dispender estratégias que 
garantam à população a possibilidade de desfrutar desse direito de 
uma forma equilibrada.40 

Segundo o doutrinador Márcio de Almeida Farias, a partir 
dos julgamentos trazidos à baila, é possível confirmar que o 
Supremo fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes da 
federação na prestação de serviços de saúde e dispensa de 
medicamentos, estando a Corte amparada pela Constituição 
Federal, no artigo 23, inciso II, o qual estabelece a competência 
comum dos entes para cuidar da saúde e assistência pública, 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, e pelo 
artigo 198, parágrafo 1º, onde se afirma que a responsabilidade do 
aporte do Sistema Único de Saúde é comum de todos os entes, e 
que até mesmo a alegação de insuficiência de recursos não é causa 
de exclusão de responsabilidade.41 

Dessa forma, segundo o doutrinador acima citado, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se alinha à 
Constituição Federal quando preceitua sobre a responsabilidade 
solidária que os entes têm em fornecer medicamentos e 
tratamentos médicos, obviamente abrangidos pela 
responsabilidade da prestação dos serviços de saúde.42 
                                                                 
39 RE 607381 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 
16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218-01 PP-00589. 
40 Ibid. 
41 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 72. 
42 Ibid., p. 73. 
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Também importa saber que, o já mencionado Recurso 
Extraordinário nº 607381 consolidou entendimento no sentido 
que, embora a responsabilidade seja solidária, a parte que pleiteia o 
medicamento ou serviço deverá comprovar que é hipossuficiente 
financeiramente, situação está que se enquadra no binômio 
necessidade-impossibilidade.43 

 

                                                                 
43 RE 607381 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 
DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218-01 PP-
00589. 
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O sistema jurídico de saúde de acordo 
com as leis e normas infralegais 

 
 

A unicidade do Sistema de Saúde foi consagrada com o advento 
da Constituição Federal de 1988, onde os Municípios, os Estados, o 
Distrito Federal e a União passaram a ter, de forma constitucional e 
igualitária, responsabilidade pelas ações e serviços de saúde, esses 
disciplinados pelas chamadas Leis Orgânicas de Saúde (Lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990), muito embora a competência desses entes federados seja 
determinada pela Carta Constitucional. Todos os entes estão em pé-
de-igualdade entre si pois nenhum recebe competência de outro.1 

A partir disso, as Leis Orgânicas da Saúde regulamentaram o 
direito à saúde quando inseriram no ordenamento jurídico bases 
legais para que as prestações por parte do Estado sejam efetivadas de 
forma não discriminatória e igualitária. Estamos falando de preceitos 
legais de acesso e tratamento no tocante a parâmetros constitucionais 
de que o direito à saúde deve ser exercido por políticas econômicas e 
sociais que busquem o acesso igualitário e universal a todos os 
brasileiros e estrangeiros que no Brasil estiverem.2 
 
3.1 Sistema Único de Saúde  

 
Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal 

criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, concretizando o direito 
                                                                 
1 CARVALHO, Guido Ivan. Lenir Santos. SUS Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006. p. 209-210. 
2 Ibid., p. 263. 
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social da cidadania, e integrando, sob o conceito de seguridade 
social, a proteção de direitos individuais (no caso, a previdência) e 
proteção dos direitos coletivos (saúde e assistência social).3 

Visando implementar a saúde como um direito social, a 
Constituição criou o SUS para ser um sistema que integra todos os 
entes federativos para que estes prestem serviços de saúde, e, no 
artigo 1984 da Carta Constituinte, estão representadas as diretrizes 
do sistema.5 

O Sistema é denominado como “único” pois é doutrinado 
com os mesmos princípios de organização em todas as esferas 
autônomas do território nacional: federal, estadual e municipal, e 
em cada nível de gestão possui um comando único. A saúde foi 
reconhecida então como um direito social e passou-se a considerar 
as necessidades individuais e coletivas como sendo de interesse 
público e o sistema passou a ser financiado, essencialmente, por 
recursos governamentais, repassados pela União, Estados e 
Municípios. 6 

José Afonso da Silva apresenta um conceito acerca do 
Sistema Único de Saúde falando que o sistema, adaptado à uma 
rede hierarquizada de âmbito regional de serviços e ações de 
saúde, integra a forma pela qual a Administração Pública exerce 
seu dever na relação jurídica de saúde composta, no pólo ativo, por 
qualquer sujeito da comunidade, pois a promoção e a proteção da 
saúde são consideradas como direitos coletivos.7 

                                                                 
3 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS /     
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 1. ed. Brasília: CONASS, 2007, p. 29. 
4 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. 
5 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 14. 
6 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 136. 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 833. 
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Para este autor, a Carta Magna pretendia que o Sistema 
Único de Saúde fosse uma ferramenta de concretização do direito à 
saúde, proporcionando serviços para toda a população, 
entendendo, dessa forma, que o direito à saúde é um direito 
individual e coletivo ao mesmo tempo.8 

No âmbito normativo, quem conceitua o Sistema Único de 
Saúde, o SUS, é especificamente a Lei Federal nº 8.080/90, 
seguindo aquilo que é mencionado no artigo 198 do Carta Magna, 
e, pelas palavras de Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos9, o 
Sistema Único de Saúde se resume em uma reunião de ações e 
serviços públicos de saúde executados ou prestados por órgãos, 
entidades ou instituições federais, estaduais e municipais da 
administração direta, indireta ou fundacional.” 

O Sistema Único de Saúde deve ser impessoal, não pode e 
nem deve discriminar qualquer pessoa, mesmo que seja alguém 
com condições financeiras elevadas, e o Estado deve garantir uma 
política pública de qualidade, alcançável a todos.10 

Neste sentido, Reynaldo Mapelli Júnior dá o conceito jurídico 
de políticas públicas como sendo programas de ações 
governamentais a partir de um processo ou reunião de processos 
juridicamente regulados, como o processo eleitoral, o processo de 
planejamento, o processo de governo, o processo orçamentário, o 
processo legislativo, o processo administrativo e o processo 
judicial, os quais pretendem organizar os meios que o Estado tem 
disponíveis, e as atividades privadas, para a consecução de 
objetivos relevantes do ponto de vista social e político.11 

                                                                 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 833. 
9 Ibid., p. 51. 
10 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 6. 
11 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. p. 47. 
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O conceito constitucional de saúde tornou-se abrangente, 
possuindo os fatores de: meio físico, meio socioeconômico e 
cultural, biológicos e a oportunidade de acesso aos serviços que 
visem a promoção, proteção e recuperação de saúde, por serem 
determinantes e condicionantes.12 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde até atualmente, a 
sua implementação completa é uma tarefa difícil num país 
continental como o nosso, considerando a grandiosidade e 
abrangência do sistema. Os piores obstáculos ao modelo de sistema 
criado são: quadro de doenças de todos os tipos, irracionalidade e 
desintegração do sistema, excessiva centralização com 
impropriedade de decisões, escassez de recursos, baixa cobertura, 
exclusão dos mais vulneráveis, indefinição de competências, 
descoordenação dos órgãos públicos, insatisfação dos profissionais 
de saúde, baixa qualidade dos serviços e equipamentos de saúde, 
falta de transparência dos gastos públicos, falta de mecanismos de 
controle e avaliação e insatisfação da população, entre outros.13 

Mesmo após tantos anos, não se pode olvidar que o sistema 
sofre com problemas financeiros, políticos e administrativos, mas 
prevalece a certeza de que o Sistema Único de Saúde é para todos 
os cidadãos brasileiros, isso porque, antes da criação do Sistema 
Único de Saúde, privilegiados eram os que tinham acesso às 
prestações de serviço de saúde: somente aqueles sujeitos que 
possuíam carteira assinada (vínculo formal de trabalho) ou que 
estavam vinculadas à previdência social. Antes, aqueles que não 
detinham essa condição, tinham como única opção de acesso à 
saúde pagar pelos serviços privados.14 

O doutrinador Vitor Hugo Bueno Fogaça ressalta que muitas 
vezes o Sistema Único de Saúde acaba arcando com problemas e 

                                                                 
12 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 137. 
13 Ibid., p. 137. 
14 PENSE SUS: A reflexão fortaleze a conquista. <Disponível em: 
https://pensesus.fiocruz.br/universalidade>. Acesso em: 19 out. 2018. 
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limitações que extrapolam às suas competências e possibilidades. É 
certo que a Constituição Federal ampliou as condições de saúde 
para a população, mas as condições estruturais do sistema de 
saúde brasileiro não são suficientes para abarcar todas as 
iniciativas previstas.15 
 
3.2 Regime jurídico do SUS na concepção de um sistema  

 
A atual Constituição, por ter uma característica dirigente, 

tem como relevante desígnio a efetivação de políticas públicas, 
inclusive trouxe no artigo 6º um catálogo eloquente que prevê, 
dentre outros, o direito à saúde.16 

A assimilação do atual modelo do SUS, sob um ponto de 
vista contemporâneo, parte da concepção de que Constituição de 
1988 institucionalizou as políticas públicas de saúde e as desenhou 
imperativas, harmoniosas. O Sistema Único de Saúde, como 
garantidor do direito à saúde foi instituído como um modelo 
jurídico regulado, que, posteriormente, foi integrado por leis 
infraconstitucionais. O doutrinador Reynaldo Mapelli Júnior, por 
sua vez, fala que o direito à saúde só existe dentro do modelo 
constitucional do SUS.17 

No artigo 198 da Constituição Federal, verifica-se que o 
Sistema Único de Saúde é orientado pelos princípios: da 
Descentralização, onde a gestão do sistema é feita de forma 
autônoma por cada ente da federação, onde Estados não dependem 
da União, e os Municípios não dependem dos estados; Princípio do 
Atendimento Integral, onde os entes da federação deverão optar por 
serviços médicos preventivos visando prevenir doenças antes que 

                                                                 
15 FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno. Judicialização da Saúde e Audiência Pública no STF. 1. ed. 
Curitiba: Juruá, 2017, p. 72. 
16 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 39. 
17 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 50. 
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elas já sejam agravadas; e Princípio da Participação Popular, que dá 
importância à opinião dos membros das comunidades, devendo os 
governantes ouvir a opinião da população acerca de onde os recursos 
podem ser melhor aplicados para suprir as principais necessidades, o 
que, por sua vez, tem maior efetividade nos municípios, que é o ente 
que está mais próximo fisicamente das comunidades. 

No §1º, do retromencionado artigo 19818, pode-se constatar 
que a responsabilidade de custear o Sistema Único de Saúde, 
envolvendo tanto a rede de proteção quanto a promoção ao direito 
à saúde, é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, cabendo a cada ente a responsabilidade da 
destinação de recursos orçamentários da seguridade social à 
promoção de serviços de saúde. 

Seguindo na Constituição Federal, o artigo 20019 também trata 
do Sistema Único de Saúde, apresentando as suas atribuições, mas 
que possuem caráter meramente exemplificativo, inclusive pelo fato 
de que uma lei infralegal pode vir a ampliar essas atribuições.20 

O Sistema Único de Saúde, encontrado na Constituição 
Federal, é desenhado por princípios, diretrizes e normas específicas, 

                                                                 
18 § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.    
19 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;    

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
20 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 16. 
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uma vez que se trata de uma agregação de programas 
governamentais organizados e regulados que são de responsabilidade 
das três esferas da federação: União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, os quais devem se organizar numa coisa só.21  

Sintetizando, é possível afirmar que um sistema 
administrativo é o conjunto ordenado e coerente de elementos que 
juntos formam a caracterização da atividade da Administração 
Pública e do ordenamento jurídico, bem como a organização e o 
funcionamento, num breve período de tempo e num espaço e lugar 
determinado.22 

O doutrinador Reynaldo Mapelli Júnior, quando disserta 
sobre a institucionalização do Sistema Único de Saúde, fala que, 
para a adequada institucionalização desse sistema, deve-se 
compreender que a articulação e pactuação dessa 
institucionalização são executadas pela construção de concordância 
administrativa sobre o planejamento, o financiamento e sobre a 
realização dos serviços, contudo, desde que estes contemplem a 
sistematização do fluxo de atendimento, das portas de entrada até 
a assistência integral do serviço em saúde, seja pelo fornecimento 
de medicamentos, seja pela prestação de serviços de saúde, 
buscando estabelecer um sistema metódico de políticas públicas.23 

As ponderações sobre o Sistema Único de Saúde permitem 
compreender o sistema como um agregado de ações e serviços 
públicos planejados e ininterruptos, moderados e 
institucionalizados por normas legais, tendo o acesso à assistência 
definido por cada um de seus programas governamentais, 
configuração de tratamento normatizados (consultas, exames, 
cirurgias, medicamentos, etc.) e padronização de vagas para 

                                                                 
21 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 49. 
22 TAVARES, José. Administração Pública e Direito Administrativo: Guia de estudo. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 1996, p. 31.  
23 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 51. 
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atendimentos de maior complexidade. Numa sinopse, um fluxo de 
atendimento mesurado conforme previsão da Constituição Federal, 
quando foi admitida a concepção de políticas públicas como sendo 
um conjunto ordenado de ações governamentais, condição sem a 
qual não há como atender a todos os cidadãos 
indeterminadamente e em igual proporção.24 

O doutrinador Márcio de Almeida Farias ensina que o direito 
à saúde somente pode ser executado pelo Estado através de 
políticas públicas por ser um direito fundamental social de índole 
prestacional.25 

Dessa forma, a individualidade primordial do Sistema Único 
de Saúde é o seu caráter sistemático e organizacional, cognoscível 
pelo próprio nome, e repetidamente certificado em diferentes 
instrumentos legais que tratam de serviços e ações classificados 
como a definição de integralidade da assistência em saúde nos seus 
diversos graus de enredamento do sistema.26  
 
3.3 Lei Federal Nº. 8.080/90 

 
O conteúdo dessa lei determina acerca das condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e outras providências.27 

A partir da leitura dos artigos 1º a 4º desta Lei, extrai-se a 
regulação de ações e serviços de saúde os quais devem serem 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta, podendo contar 
com a participação da iniciativa privada. A Lei determina que o 
Estado deva garantir condições indispensáveis de acesso universal 

                                                                 
24 Ibid., p. 54. 
25 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 37. 
26 MAPELLI JÚNIOR, op. cit., p. 52. 
27 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 138. 
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e igualitário à saúde por se tratar de direito fundamental, mas que 
o dever do Estado não exclui o dever que também cabe às famílias, 
às empresas e à sociedade em geral. Ainda, consagra 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 como fatores determinantes e 
condicionantes ao direito à saúde, e que o sistema de saúde será 
constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde28 

O artigo 196 da Constituição Federal consagra a afirmação de 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença 
e de outros agravos e visem também o acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, 
tendo esta Lei concretizado referido direito ao dispor que “a saúde é 
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.29 

Esta lei também prevê uma cooperação técnica 
interinstitucional no âmbito do Sistema Único de Saúde, um dever de 
que a União precisa cooperar financeira e tecnicamente com os 
Municípios, o Distrito Federal e os Estados objetivando a melhoria da 
sua atuação institucional. Os doutrinadores Guido Ivan De Carvalho e 
Lenir Santos escreveram que “os Estados têm de prestar apoio 
técnico e financeiro aos Municípios, e estes, de articular-se com a 
União e os respectivos Estados no tocante ao planejamento, execução 
e ao controle de determinadas ações e serviços de saúde”.30 

Outra lei federal, a Lei nº 12.466 de 24 de agosto de 2011, 
acrescentou um importante dado à Lei nº 8.080/1990, pois incluiu 
instâncias de representação federativa do Poder Executivos dos 
Estados e Municípios, com isso, o Conselho Nacional de Secretários 
                                                                 
28 Ibid., p. 139. 
29 CARVALHO, Guido Ivan. Lenir Santos. SUS Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei 
Orgânica da Saúde. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006, p. 31-32. 
30 CARVALHO, Guido Ivan. Lenir Santos. SUS Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei 
Orgânica da Saúde. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006, p. 154. 
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de Saúde (CONASS, dos Estados) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS, dos Municípios), que 
tiveram suas criações nos anos 1980, passaram a  ser anunciados 
como entidades de direito privado com a transcrição representativas 
dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à 
saúde, conforme transcrição do artigo 14-B da Lei nº 12.466.31 
 
3.4 Lei Federal Nº. 8.142/90 

 
Essa lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Também é chamada de Lei Orgânica de Saúde, 
assim como a Lei nº 8.080/90, e, por sua vez, institui as 
Conferências e os Conselhos de Saúde em cada ente federativo e são 
consideradas instâncias colegiadas de participação da sociedade.32 

Foi essa Lei que determinou que as Conferências Nacionais de 
Saúde – CNS devem acontecer a cada quatro anos com a participação 
de diversos grupos da sociedade com o fim de avaliarem a situação 
da saúde e sugerir orientações para a elaboração de políticas de saúde 
nos graus correlatos, grupos esses com a participação solicitada pelo 
Poder Executivo, ou, excepcionalmente, pelo Conselho de Saúde. O 
diferencial é que essas Conferências devem ser realizadas em um 
processo de âmbito progressivo, iniciando com Conferências 
Municipais, e, sucessivamente, Conferências Estaduais, finalizando 
em uma Conferência Nacional.33 

A lei prevê ainda que, embora os Conselhos de Saúde 
provêm da estrutura do Poder Executivo, esses devem ter um 
desempenho sem relação com a administração pública, pois é nos 

                                                                 
31 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
32 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 139. 
33 Ibid., p. 150. 
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Conselhos que se apresentam os anseios dos grupos sociais, 
devendo, inclusive, ser um lugar para debater sobre o 
direcionamento de recursos para diversas prioridades.34 

Na mesma esteira do que foi escrito com relação à Lei nº 
8.080/90, surgiram dificuldades na aplicação dos recursos 
obrigatórios, por isso a Lei Federal nº 8.142/90 foi editada para 
disciplinar as transferências de recursos aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, determinando que o critério para os repasses 
seria o populacional, ou seja, independente de outro procedimento 
prévio, deve ser feita a distribuição dos recursos financeiros 
conforme o quociente de sua divisão pelo número de habitantes.35 

Ou seja, essa lei versa sobre a destinação do orçamento do 
Fundo Nacional de Saúde e do encaminhamento regular e 
involuntário para os entes federativos. Para a arrecadação desses 
recursos, os entes políticos devem contar com: (i) Fundo de Saúde; 
(ii) Conselho de Saúde; (iii) Plano de Saúde; (iv) Relatório de 
Gestão; (v) Contrapartida de recursos para a Saúde no respectivo 
orçamento; e (vi) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS).36 

Esses recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) deverão 
ter um fim específicos, sendo eles: (i) despesas de custeio e capital 
do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta ; (ii) investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; (iii) investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; (iv) cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, 
essa é a transcrição do artigo 2º da Lei em questão.37 

                                                                 
34 Ibid., p. 150. 
35 CARVALHO, Guido Ivan. Lenir Santos. SUS Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde. 4. ed. Campinas, SP: Unicamp, 2006, p. 212. 
36 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 150. 
37 Ibid., p. 150. 
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Complementando, Vitor Hugo Bueno Fogaça destaca que os 
problemas de financiamento, contudo, não acabaram com a 
normatização de dispositivos os quais antes estavam previstos 
apenas na Constituição, e os principais entraves são: a lógica do 
financiamento que beneficia o setor privado por meio de 
pagamento por procedimentos realizados; o subfinanciamento do 
sistema e a carência de recursos destinados às políticas de saúde, e 
a ausência de mão-de-obra qualificada e bem remunerada, o que 
sucateia o serviço público.38 
 
3.5 Lei Complementar nº. 141/2011 e o financiamento da saúde 

 
A Lei Complementar nº 141/2012, em conjunto com a 

Constituição Federal de 1988 e as tratadas nos subtítulos acima 
fixa a base de cálculo e o número mínimo de aplicação de ações e 
serviços públicos de saúde pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Contudo, desde a criação do sistema, a forma de 
financiamento de recursos é uma das maiores dificuldades 
enfrentadas pelo SUS, tudo isso por conta da instabilidade dos 
critérios sobre despesas com a saúde que coloca em risco a criação 
de um sistema que é considerado uma conquista para a sociedade, 
e, consequentemente, também coloca em risco a prestação de 
serviço com qualidade e acessível a todos.39 

Em suma, as ações e serviços públicos de saúde serão 
executadas por todos os entes, seja pela União, pelos Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, isso porque essa é a destinação do 
orçamento da área da saúde.40 

Conforme a doutrina de Guido Ivan De Carvalho e Lenir 
Santos41, restou afamada a compulsoriedade das transações de 
                                                                 
38 FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno. Judicialização da Saúde e Audiência Pública no STF. 1. ed. 
Curitiba: Juruá, 2017, p. 81. 
39 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 255. 
40 CARVALHO, op. cit., p. 209. 
41 Ibid., p. 210. 
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recursos públicos interinamente na Constituição Federal. Essa 
previsão foi resultado da insistência dos determinados defensores 
do direito à saúde em âmbito público. O Sistema Único de Saúde 
deve funcionar independentemente do arbítrio do agente político, 
pois o próprio texto constitucional impõe obrigações no campo da 
saúde aos gestores públicos. 

No momento em que a Lei Complementar nº 141/2012 
passou a viger, o seu conteúdo, na verdade, já vinha sendo seguido 
pelos responsáveis do Sistema Único de Saúde, pois esses critérios 
já tinham sido determinados por decretos, portarias do Ministério 
da Saúde e resoluções do próprio Conselho Nacional de Saúde, 
muito embora esses instrumentos regulamentares eram muito 
frágeis.42 

Antes da edição dessa Lei Complementar, muitos Estados e 
Municípios excluíam da base de cálculo os valores encaminhados 
para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 
por isso é que essa Lei Complementar aclarou essa situação, 
vedando a exclusão da base de cálculo das receitas qualquer 
parcelas de impostos ou transferências constitucionais afeiçoadas a 
fundos ou gastos no que se refere à apuração do percentual 
mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde.43 

A definição do que é Fundo de Saúde é trazida com clareza 
por essa Lei Complementar, definindo o conceito do Fundo como 
uma unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a 
ações e serviços públicos de saúde, e ainda, estabeleceu o Relatório 
de Gestão como instrumento de planejamento e de prestação de 
contas dos recursos mexidos pelo Fundo de Saúde.44 

Outra novidade é que essa Lei Complementar deu fim às 
falácias ligadas à alternativa de aplicação dos recursos do Sistema 

                                                                 
42 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 257. 
43 Ibid., p. 257. 
44 Ibid., p. 259. 
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Único de Saúde nos consórcios criados para efetivação simultânea 
de ações e serviços públicos de saúde, nisso o artigo 21 deixa claro 
que os entes consorciados terão a possibilidade de permutar entre 
si parcelas dos recursos dos fundos de saúde derivadas, tanto de 
receitas próprias, como de transferências obrigatórias, e para isso 
estipula o Relatório de Gestão como um mecanismo de 
planejamento e de prestação de contas dos recursos movimentados 
pelos Fundos de Saúde.45 

Quanto aos valores a serem aplicados: a) pela União o valor 
a ser aplicado é o montante correspondente ao valor empenhado 
no exercício financeiro anterior, complementado de, no mínimo, o 
percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno 
Bruto; b) pelos Estado, o valor deve corresponder a 12% (doze por 
cento) da receita proveniente de impostos no ano anterior; e c) 
pelos Municípios, 15% (quinze por cento) sobre a receita 
proveniente de impostos no ano anterior.46 

Seguindo, essa Lei Complementar define o investimento da 
rede física do SUS como gastos em saúde pública, acrescentando os 
gastos em execução de obras de recuperação, reformas, ampliação 
e construção dos locais de atendimento público de saúde.47 

Especificamente com relação ao financiamento do Sistema 
Único de Saúde, Marcelo Ernesto Liebhardt ensina que, nos 
últimos anos, boa parte das agendas legislativas foram ocupadas 
por discussões acerca da reforma tributária, mas nunca se 
dirigiram para um caminho que apaziguasse as dúvidas e temores 
da população sobre qual rumo vai tomar esse financiamento, pois 
quem está planejando essa reforma procura atender apenas as 
questões inerentes às receitas tributárias, sem se preocupar que é 
um conjunto de normas sem consistência lógica e afastadas de 
aplicabilidade, desconsiderando temas como a simplicidade, a 

                                                                 
45 Ibid., p. 259. 
46 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 259. 
47 Ibid., p. 259. 
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generalidade, a uniformidade e a equidade, as quais deveriam ser 
essenciais para um bom sistema tributário. 48 

Para o doutrinador acima citado, a saúde, embora 
considerada um direito fundamental, nunca contou com fontes 
próprias exclusivas, estáveis e adequáveis às suas necessidades, por 
isso é que não é surpresa tamanha preocupação com relação ao 
futuro do financiamento da saúde, já que no projeto de Reforma 
Tributária, as fontes específicas que dão suporte às políticas 
públicas deste ramo vieram a se configurar como tributos federais 
sem destinação exclusiva, sem deixar de mencionar que o projeto 
mantém o chamado DRU (Desvinculação das Receitas da União) e 
este coopera significativamente para o subfinanciamento do direito 
à saúde desde a implementação do sistema.49 

E, falando em financiamento, o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde já emitiu um pronunciamento dizendo que 
está se solidificando na sociedade um pensamento difuso de que os 
investimentos públicos não são bem gastos na área da saúde, mas 
que esse pensamento é distorcido da realidade porque não há uma 
informação que elucide o que se consegue fazer com a escassez de 
recursos.50 

 

                                                                 
48 LIEBHARDT, Marcelo Ernesto. O financiamento da saúde no Brasil, para entender a saúde no 
Brasil. 4. ed. São Paulo: LCTE, 2011, p. 72. 
49 Ibid., p. 72. 
50 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS / Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde. 1. ed. Brasília: CONASS, 2007, p. 47. 





 
 
 

4 
 

A possibilidade de controle judicial das políticas públicas 
 
 

De acordo com Reynaldo Mapelli Júnior, a Administração 
Pública deve oferecer aos cidadãos o mínimo existencial através de 
políticas econômicas e sociais, e isso não pode deixar de ser 
apreciado pelo Poder Judiciário pois é um direito de todos e um 
dever do Estado, embora também não se possa olvidar que os 
direitos às prestações pelo Poder Público têm o condão de diminuir 
as desigualdades sociais, contudo dependem de uma situação 
econômica que possibilite a sua efetivação.1 

O que desencadeou as ações judiciais sobre políticas públicas foi 
justamente a premissa da esfera pública inaugurada pela Constituição 
Federal de 1988 que deixa evidente que os direitos fundamentais de 
todo cidadão são, ao mesmo tempo, um dever do Estado. 

A Constituição Federal garantiu a todos um mínimo 
existencial composto pelos direitos fundamentais, por este motivo 
é que o Juiz de Direito, quando analisa um caso em concreto, 
verifica a ineficiência do trabalho, ou omissão dos deveres, por 
parte da Administração Pública, e, após essa análise, dá uma 
ordem para suprir essa ineficiência ou omissão, podendo vir a 
condenar o Sistema Único de Saúde em prestações positivas de 
saúde, como: dispensa de medicamentos, equipamentos, 
tratamentos e outros serviços ou produtos, por expressa previsão 
constitucional, e, essa previsão de condenação à prestação ou 
fornecimento, é apoiada de forma maciça pela doutrina brasileira.2 
                                                                 
1 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 37. 
2 MAPELLI JÚNIOR, op. cit., p. 35. 
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Na mesma esteira, Luis Roberto Barroso disserta que a 
possibilidade de controle judicial das políticas públicas surge por 
diversos motivos, dentre eles, o reconhecimento, por parte da 
população, de que o Judiciário é um órgão forte e independente; 
além de um pensamento geral de que a política está desacreditada: 
o povo acha que os representantes políticos não querem discutir 
questões polêmicas.3 

Victor Ferreres Cornella pontua quatro causas que 
acarretam a judicialização das políticas públicas: 1. O rigoroso 
processo de escolha dos juízes faz com que eles não fiquem 
preocupados com possíveis reações contrárias da população; 2. Os 
juízes se sentem mais livres na interpretação da Constituição pois o 
processo de alteração da mesma não é muito rígido ou complexo; 
3. Sistema da precedência, já que a interpretação a respeito de uma 
determinada lei pelo Supremo Tribunal Federal reflete em todo o 
sistema jurisdicional; 4. Quanto maior a abrangência do texto 
constitucional, maior é a possibilidade de se encontrar um 
princípio que embase uma lei.4 

Indo mais a fundo com a pesquisa, o nosso órgão máximo 
judicial, o Supremo Tribunal Federal, já se posicionou favorável 
sobre o tema da intervenção judicial em políticas públicas, 
contanto que haja abusividade estatal. Esse entendimento é 
extraído do julgamento da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) nº 455, no ano de 2004, com a 
relatoria do ministro Celso de Mello.6 

                                                                 
3 BARROSO, LUIS ROBERTO. Teoria do Direito. 1. ed. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de Direito, 
2009, p. 47. 
4 CORNELLA, Victor Ferreres. Las consecuencias de centralizar el control de constitucionalida 
de de la leyenun tribunal especial. Algunas reflexiones acerca del activismo judicial. 1. ed. 
Madrid: Los limites da democracia, 2005, p. 24. 
5 ADPF 45 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191. 
6 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 57. 
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Alguns trechos da referida decisão ressaltam que essa 
abusividade estatal se percebe quando o Poder Público, seja o 
Executivo ou o Legislativo, descumpre sua função prevista na 
Constituição e acaba por omitir-se na execução das políticas 
públicas, sendo possível a utilização da ação de Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) como meio de 
controle de políticas públicas. Ainda, extrai-se da decisão o 
entendimento de que existe uma dimensão política do Poder 
Judiciário que proporciona o exame de acontecimentos 
relacionados a não realização dos direitos sociais, ou seja, obriga a 
plena satisfação dos direitos sociais e econômicos, caso contrário, 
não estará efetivando a própria Constituição, e, com esta 
justificativa, o Ministro Celso de Mello afirma que o Poder 
Judiciário deve controlar os atos do Poder Público que violarem a 
Constituição sob a ótica positiva ou até mesmo negativa.7 

Em seu voto, o ministro destaca que a efetivação das 
políticas públicas é um dever exclusivo da Administração Pública e 
do Poder Legislativo, ficando à cargo do Poder Judiciário intervir 
unicamente nas situações em que aqueles poderes não prestarem 
seus deveres constitucionais, o que tornaria inviável o acesso aos 
direitos sociais.8 

Na visão de Karyna Rocha Mendes, o Ministro Mello defende 
que a efetuação de políticas públicas é privativa dos Poderes 
Executivo e Legislativo, e, quando esses poderes silenciarem em 
seus serviços constitucionais, ocasionando impedimento de acesso 
aos direitos sociais (considerando que a saúde é uma protagonista) 
cabe ao Poder Judiciário atuar, e isso não se caracteriza como uma 
violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois fica reservado 
ao Poder Judiciário a salvaguarda do cumprimento da 
Constituição.9 
                                                                 
7 ADPF 45 MC, loc. cit. 
8 Ibid. 
9 ADPF 45 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191. 
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Para Vitor Hugo Bueno Fogaça, a judicialização de políticas 
públicas é a mudança no poder decisório sobre determinados 
assuntos, os quais deveriam ser discutidos pelos poderes com 
competência originária (Executivo e/ou Legislativo), mas passam a 
ser discutidos pelo Poder Judiciário.10 

O Poder Judiciário vem interferindo na questão de 
implementação de políticas de saúde públicas e privadas quando 
configurada a hipótese de indefensável inércia ou de imoderação, 
por exemplo: quando a administração pública comete algumas 
falhas através do Ministério da Saúde ou por meio do Sistema 
Único de Saúde.11 

O acesso à justiça é visto pelo doutrinador Márcio De 
Almeida Farias como uma premissa do Estado Democrático de 
Direito, pois somente assim é possível assegurar às pessoas o 
direito de acesso ao Poder Judiciário para defenderem seus 
interesses e se protegerem de uma possível omissão estatal. O 
doutrinador destaca que o acesso à justiça se consagra como um 
direito fundamental, portanto, como uma forma de as pessoas 
terem acesso ao Poder Judiciário, até mesmo porque a própria 
Constituição Federal de 1988 consagrou o Princípio da 
Inafastabilidade da Jurisdição no art. 5º, inciso XXXV: “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”.12 
 
4.1 A judicialização da saúde 

 
Dessa forma, a ação judicial que visar defender o direito 

fundamental à saúde é válida, e o acesso à justiça, previsto no art. 
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, vai ser o suporte jurídico 
                                                                 
10 FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno. Judicialização da Saúde e Audiência Pública no STF. 1 ed. Curitiba: 
Juruá, 2017, p. 84. 
11 MENDES, loc. cit. 
12 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 46. 
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de todo requerimento processual que envolver o direito à saúde, e 
esse acesso judicial pode se manifestar de forma individual ou com 
um viés transindividual.13 

A partir dai pode surgir o questionamento: do que se trata a 
transindividualidade? Responde-se com o exemplo de quando o 
autor de determinada ação judicial busca que o ente público 
forneça determinado medicamento necessário para a manutenção 
da sua saúde, dado por Marcio De Almeida Farias. Na mesma 
esteira, o Ministério Público possui a prerrogativa de ingressar com 
uma ação coletiva para forçar o ente público a entregar esses 
medicamentos ou a efetivação de uma política pública diversa que 
envolva a prestação do direito à saúde.14 

A nomenclatura “judicialização da saúde” consagrou-se com 
o crescente número de ações que demandaram a concretização 
individual do direito à saúde, seja junto ao setor público, seja junto 
às operadoras privadas. Sendo assim, a atividade judicial passou a 
se fazer necessária quando se demonstrou que as políticas públicas 
não eram suficientes para o fim a que se destinavam, quando elas 
não existiam (nem de forma mínima), ou ainda, quando a 
Administração Pública deixou a desejar no exercício da sua 
função.15 

Ronei Danielli destaca que o direito à saúde, por ter 
conteúdo e desígnio provável, representa um direito coletivo, sem 
descuidar, todavia, a submissão à realização, no proposto 
individual, do mínimo existencial.16 

Cabe impor algumas considerações pelo famigerado jurista e 
magistrado brasileiro, Ingo Wolfgang Sarlet, quando diz que são 
denominados como direitos de fraternidade ou solidariedade 
aqueles direitos fundamentais de terceira dimensão (ou geração, 

                                                                 
13 Ibid., p. 46. 
14 Ibid., p. 47. 
15 MENDES, Karyna Rocha. Curso de Direito da Saúde. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 668. 
16 DANIELLI, Ronei. A Judicialização da Saúde no Brasil. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 105. 
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como também são designados os direitos fundamentais), pois 
apresentam como característica a circunstância de se 
desagarrarem, inicialmente, da estampa do homem-indivíduo 
como seu titular, estando designados ao abrigo de grupos 
humanos, como a família, o povo, a nação, configurando-se assim 
como direitos de titularidade coletiva ou difusa.17 

Dessa forma, tem-se que a saúde pública, como um direito 
social fundamental de efetividade progressiva, compreendido a 
partir da interpretação do artigo 196 da Constituição, em toda sua 
esfera de segurança, esculpe-se em direito difuso por excelência, 
mesmo que consinta ser requerido como direito homogêneo 
(individual), por isso é que sua tutela deve ser garantida através de 
instrumentos processuais destinados a efetivar os direitos 
prestacionais diante da inatividade do Poder Público.18 

A própria Constituição Federal, ao garantir os direitos 
fundamentais e o mínimo existencial dá fundamentação para que o 
Juiz do caso venha a condenar o Sistema Único de Saúde em 
prestações positivas de saúde, como medicamentos, equipamentos, 
tratamentos e outros serviços ou produtos por expressa previsão 
constitucional, o que também é apoiado pela doutrina brasileira.19 

Entretanto, inicialmente, em nosso país, foi irregular a 
trajetória para solidificar o direito à saúde. Antes, tinha-se o direito 
à saúde como uma norma constitucional inserida na Carta Magna 
meramente como um princípio a ser satisfeito pelos órgãos 
executivos, legislativos, jurisdicionais e administrativos como 
projeto das atividades atinentes, objetivando a efetuação do 
propósito social estatal, enquanto essa norma deveria ter seus 
interesses regulados de forma direta e imediata, mas não teve 
nenhuma cautela a respeito de sua proporção objetiva, sequer 
                                                                 
17 SARLET, INGO WOLFGANG. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 48. 
18 DANIELLI, loc. cit. 
19 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 35. 
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alguma ponderação referente ao mínimo existencial e sua natureza 
individual.20  

Os primeiros veredictos que julgaram contendas judiciais 
relacionadas ao direito à saúde concretizaram a possibilidade de 
judicialização da saúde. A seguir, reproduz-se um trecho de julgado 
que reflete essa conclusão: 

 
[...] Normas constitucionais meramente programáticas – ad 
exemplum, o direito à saúde – protegem um interesse geral, 
todavia, não conferem aos beneficiários desse interesse, o poder de 
exigir sua satisfação – pela via do mandamus – eis que não 
delimitado o seu objeto, nem fixada a sua extensão, antes que o 
legislador exerça o múnus de completa-las através da legislação 
integrativa. Essas normas (arts. 195, 196, 204 e 227 da CF) são de 
eficácia limitada, ou, em outras palavras, não tem força suficiente 
para desenvolver-se integralmente, “ou não dispõe de eficácia 
plena”, posto que dependem, para ter incidência sobre os interesses 
tutelados, de legislação complementar. Na regra jurídico-
constitucional que dispõe “todos têm direito e o Estado o dever” – 
dever de saúde – como afiançam os constitucionalistas, “na verdade 
todos não têm direito, porque a relação jurídica entre o cidadão e o 
Estado devedor não se fundamenta em vinculum juris gerador de 
obrigações, pelo que falta ao cidadão o direito subjetivo público, 
oponível ao Estado, de exigir em juízo, as prestações prometidas a 
que o Estado se obriga por proposição ineficaz dos constituintes. No 
sistema jurídico pátrio, a nenhum órgão ou autoridade é permitido 
realizar despesas sem a devida previsão orçamentária, sob pena de 
incorrer no desvio de verbas [...]21 
 

No entanto, somente a partir dos anos 1990 o Judiciário 
evoluiu na interpretação a aplicação da norma, motivado por uma 
inundação no Poder Judiciário com requerimentos judiciais 
individuais (e, após, coletivos) de enfermos contaminados com HIV 
(o vírus da imunodeficiência humana) que buscavam o fornecimento 

                                                                 
20 DANIELLI, Ronei. A Judicialização da Saúde no Brasil. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 59.  
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 6.564/RS, 
relator Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 23.05.1996, DJ 17.06.1996. 
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de remédios necessários para o tratamento da doença, e foi esse o 
divisor de água, pois obrigou uma ponderação aprofundada referente 
à exigibilidade do direito à saúde e sua amplitude. Na época, viu-se, 
de certa forma, o tratamento jurídico dessa doença enquadrado no 
arquétipo constitucional da fraternidade, porque é considerado além 
da questão fisiológica do enfermo, considerando também a 
intolerância social decorrente da infecção pelo vírus, que abscinde a 
própria integridade do paciente.22 

Em 16.11.1999, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio concretizou o 
direito ao tratamento justo que uma pessoa portadora da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida precisava receber: 

 
SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 
196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o 
fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao 
restabelecimento da saúde, especialmente quando em jogo 
doença contagiosa como é a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AI 238328/RS, j. 16.11.1999).23 
 

Hoje em dia temos uma diversidade maior de pedidos, mas a 
judicialização da saúde, em primeiro momento, teve como 
principal demanda os medicamentos para tratamento de HIV, e 
esse primeiro nicho de demandas também foi estímulo para que, 
através da portaria nº 3.916/98, fosse editada a tão sonhada 
Política Nacional de Medicamentos Essenciais.24  

Nesta senda, segundo a doutrina de Ronei Danielli, 
incumbiria ao Poder Judiciário, nas reivindicações judicias 
individuais, estreitar sua atividade à efetivação da tarefa estatal de 

                                                                 
22 DANIELLI, Ronei. A Judicialização da Saúde no Brasil. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 60. 
23 AI 238328 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 
18-02-2000 PP-00059 EMENT VOL-01979-05 PP-00976. 
24 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 374. 
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fornecer os medicamentos ou os tratamentos previstos na lista 
taxativa elaborada pelo Poder Público.25 

Na visão do autor retrocitado, só assim seria garantida a 
abrangência geral das prestações, garantindo a isonomia no 
atendimento à população, não considerando se essa pessoa tem 
acesso maior ou menor ao Poder Judiciário. Em contrapartida, de 
acordo com o raciocínio democrático, furtar-se-ia a intromissão do 
Poder Judiciário no processo cognitivo que resulta na seleção de 
uma opção entre várias alternativas com reverberação no 
orçamento público e, em último recurso, na escolha de 
preferências e de políticas públicas, desobrigando-se a participação 
popular, mesmo que de forma indireta (como, por exemplo, 
acontece quando se escolhe os representantes do Poder 
Legislativo), favorecendo a arbitrariedade judicial.26 

Nesta linha, ainda o doutrinador Ronei Danielli entende que, 
se não houver o fornecimento de medicamentos ou viabilização de 
serviços médicos, caracteriza-se como um desrespeito às políticas 
públicas já estabelecidas, ignorando a reserva do possível, pois 
espera-se do Poder Público o cumprimento do estabelecido no 
âmbito administrativo, então é cabível a demanda individual, sem 
estar limitada à análise de questões orçamentárias, apenas 
considerando o que um cidadão pode esperar de prestação de 
serviço nesta área pelo ente público. Por outro lado, as exigências 
que estão em desacordo com o cumprimento de uma política 
pública prevista, mas que não respeitam o mínimo existencial do 
indivíduo, essas devem ser deduzidas por intermédio de ações 
coletivas, e um exemplo desse tipo de ação é a ação civil pública.27 

O mesmo doutrinador leciona que não é permitido ao Poder 
Judiciário deferir remédios não contidos na lista oficial de 
medicamentos à parte que litiga individualmente, mas, por outro 

                                                                 
25 DANIELLI, op. cit., p. 116. 
26 DANIELLI, Ronei. A Judicialização da Saúde no Brasil. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 116. 
27 Ibid., p. 117. 
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lado, é aceito essa discussão de inclusão de medicamentos no 
mencionado rol quando a questão for levantada por litigantes em 
demandas coletivas, pois as decisões produzem efeitos erga omnes 
na circunscrição territorial do órgão julgador, ou, ainda, poderá 
debater a validade através de ações abstratas de controle de 
constitucionalidade, já que em ações coletivas requer-se uma 
análise da inteira conjuntura da política pública aplicada.28 
 
4.2 Os impactos da judicialização na área da saúde  

 
O doutrinador Márcio de Almeida Farias destaca que a 

judicialização da saúde é um fato rotineiro no Brasil, pois é alto o 
índice de reivindicações judiciais cingindo o direito à saúde, 
envolvendo, na maioria das vezes, a dispensa de fármacos ou 
serviços médicos.29 

Continuando, o doutrinador destaca que a judicialização da 
saúde acarreta um litígio constante entre os Poderes Judiciário e 
Executivo por conta do impacto no orçamento público, isso porque 
os direitos sociais, entre eles, o direito à saúde, carecem de 
recursos orçamentários para que sejam factualmente realizados, e 
isso quer dizer que, enquanto forem exaradas decisões judiciais em 
face dos entes públicos, consequentemente haverá um 
comprometimento do orçamento para que ocorra o fornecimento 
de medicamentos ou prestação de serviços médicos.30 

Tem-se a informação de que é elevado o número de ações 
judiciais apenas contra os Município, ou Municípios e Estados, e 
decisões judiciais que obrigam apenas estes entes a prestar a 
assistência farmacêutica. Geralmente o que desencadeia a 
demanda judicial contra o Município ou Estado é o fato de que o 

                                                                 
28 Ibid., p. 118. 
29 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 89-90. 
30 Ibid., p. 91. 
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enfermo buscou serviços municipais ou estaduais de atenção à 
saúde, mas esses entes federados que não forneceram, ou não 
prestaram o serviço desejado, também não receberam 
contrapartida da União para o financiamento desses serviços. Essa 
situação já foi narrada em publicação do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, o CONASS, em 2004:31 

 
O Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 
Excepcional é responsável por um grupo de medicamentos 
destinados ao tratamento de patologias específicas que atingem 
um número limitado de pacientes, os quais, na maioria das vezes 
utilizam-nos por períodos prolongados. Segundo levantamento 
feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONASS, 
junto às Secretarias Estaduais de Saúde, o Programa de 
Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional atende 
atualmente a cerca de 330 mil pacientes cadastrados (dados de 
janeiro de 2004). Em 2003 foram gastos aproximadamente R$ 1 
bilhão com a aquisição destes medicamentos. É importante 
ressaltar que os Estados financiaram cerca de 50% deste total, 
apesar deste programa não ser originariamente de financiamento 
estadual, e sim federal, e de não ter havido até o momento 
nenhuma definição ou pactuação de contrapartida. Além destes 
gastos, as Secretarias Estaduais de Saúde têm despesas 
operacionais e administrativas para desenvolver as ações de 
programação, armazenamento, distribuição e dispensação destes 
medicamentos aos pacientes cadastrados.32 
 

Este é um problema pontual que aflige os entes federados: as 
ações judiciais são postuladas às vezes contra o Estado, às vezes 
contra o Município, outras vezes em face do Estado em 
solidariedade com a União e/ou Municípios, mas não existe um 
parâmetro para decidir qual será o ente público destinatário.33 
                                                                 
31 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 201, p. 53. 
32 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 53-54. 
33 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 191. 
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A Lei nº 12.401/2011 incluiu na Lei nº 8.080/1990 um novo 
procedimento em resposta à situação acima exposta: “A 
responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, 
produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata 
este Capítulo, será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite”.34 

Ao que lhe cabia, a Comissão Intergestores Tripartite repisou 
essa orientação, contudo, deixando de especificar os 
procedimentos: “Art. 10. Os medicamentos e insumos 
farmacêuticos constantes da RENAME serão financiados pelos 3 
(três) entes federativos, de acordo com as pactuações nas 
respectivas Comissões Intergestores e as normas vigentes para o 
financiamento do SUS”.35 

Esses mecanismos foram previstos como medidas de 
articulação interfederativa e, entre eles, o contrato organizativo da 
ação pública de saúde, o que, inclusive, pode preencher 
especificamente essa lacuna de detalhamentos dos procedimentos e 
incumbências de cada ente.36 

A doutrinadora Fernanda Vargas Terrazas merece destaque 
pelo desenvolvimento de uma tese que elucida a abordagem sobre 
como os direitos sociais, como direitos fundamentalmente coletivos, 
in casu, o direito à saúde, se moldam quando há envolvimento pelo 
Poder Judiciário, isso quer dizer que a garantia desses direitos sociais 
se molda de forma individualizada, o que consequentemente 
diferencia o tratamento, e, inevitavelmente, essa diferença acaba por 
beneficiar as pessoas que já são consideradas no processo, e não 
aquelas que não possuem voz política.37 

A doutrinadora chegou a essa conclusão e construiu a 
mencionada tese após a realização de uma pesquisa empírica 
                                                                 
34 BUCCI, op. cit., p. 54. 
35 Ibid., p. 54. 
36 Ibid., p. 54. 
37 TERRAZAS, Fernanda Vargas. O Poder Judiciário como voz institucional dos pobres. 
<Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/8047/6837>. 
Acesso em: 20 jan. 2019, p. 80. 
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praticada junto aos pacientes atendidos no órgão paulista chamado 
de Fornecimento para Ação Judicial, o FAJ, órgão da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo que não possui estrutura jurídica, 
mas que trabalha com uma estrutura física para a distribuição 
mensal de remédios que são determinados pelo Poder Judiciário 
aos requerentes em litígios judiciais em face do Estado paulista.38 

A referida pesquisa foi embasada em uma série de 
informações coletadas sobre pessoas atendidas no órgão FAJ com 
os principais quesitos: faixa de renda, grau de escolaridade, estilo 
de moradia, pessoa usuária ou não do Sistema Único de Saúde; 
restou concluído, pela autora da tese, que a judicialização da saúde 
não favorece com a democratização do sistema público de saúde, 
nem sequer com o anseio de justiça social ou fraternidade. Pela 
tese, a autora ressalta que a judicialização enfraquece ainda mais a 
grande maioria da população que é preterida politicamente, 
notadamente porque não consegue ultrapassar o padrão 
tradicional de resolução de conflitos, tornando-se o próprio fator 
atribulador da adversidade: um desfecho individualizado para o 
que seria uma questão de ordem coletiva.39 

Minuciando a pesquisa acima referida, a autora revela 
detalhes dos entrevistados, e muito embora seja paulistana, está 
dentro da realidade brasileira: 97% dos entrevistados se valeram 
da prescrição de médico particular para embasar a demanda 
judicial. Um número elevado também, 89% dos entrevistados 
relataram que o próprio médico sugeriu a promoção de ação 
judicial para requerer o fornecimento do remédio não constante da 
listagem do Sistema Único de Saúde. Entre os entrevistados, 62% 
(sessenta e dois por cento) litigaram judicialmente com atuação de 
advogado particular. E, ainda, quase unânime, 96% (noventa e seis 
por cento) dos entrevistados declaram que só utilizaram a rede do 
Sistema Único de Saúde para requerer o medicamento em questão. 

                                                                 
38 Ibid., p. 80. 
39 Ibid., p. 80. 
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Em questão de renda, essa é variável, mas o maior índice, 38% 
(trinta e oito por cento) dos entrevistados auferem renda de 2 
(dois) a 5 (cinco) salários mínimos. 58% (cinquenta e oito por 
cento) concluíram o ensino médio e 40% (quarenta por cento) o 
ensino superior. 96% (noventa e seis por cento) são proprietários 
das suas residências e apenas 18% (dezoito por cento) estão 
pagando as prestações da casa própria.40  

Compreende-se então que, o divisor de águas, quando se 
debate sobre se as ações de medicamentos auxiliam ou não na busca 
da justiça social, é a análise dos dados de pesquisas já realizadas, e 
essa pesquisa trazida ao corpo desta revisão bibliográfica reflete que 
as ações de medicamentos não realizam a justiça social.41 

O Supremo Tribunal Federal, após a Audiência Pública nº 4, 
no ano de 2009, reconheceu de forma unânime que a judicialização 
da saúde se tornou excessiva, e partir dessa decisão o Poder 
Judiciário passou a motivar critérios e padrões mais admissíveis 
para seus julgados neste assunto de direito à saúde, considerando 
também uma decisão exemplar da Suspensão de Tutela Antecipada 
(STA) nº 175, onde afirmou-se que o problema não é de carência, 
mas de cumprimento administrativo das políticas públicas, tanto 
pela União, quanto pelos Estados e Municípios.42 

Foi um avanço que atualizou as listas do Ministério da Saúde 
que agora não tratam apenas de medicamentos, mas enumeram 
um rol de ações e serviços de saúde, o que, provavelmente, foi uma 
resposta ao problema judicializado.43 

A doutrina de Reynaldo Mapelli Júnior destaca dados 
estatísticos que mostram como as contendas judiciais geralmente 

                                                                 
40 TERRAZAS, Fernanda Vargas. O Poder Judiciário como voz institucional dos pobres. Disponível 
em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/8047/6837>. Acesso em: 
20 jan. 2019. p. 81. 
41 Ibid., p. 81. 
42 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 62. 
43 Ibid., p. 62. 
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acatam os pedidos requeridos nos litígios judiciais de assistência 
farmacêutica, não levando em consideração as normas jurídicas 
previstas na Constituição de saúde pública e normas do Sistema 
Único de Saúde, já que as decisões:  

 
1. Não consideram que as políticas públicas, com os programas de ação 

governamental estruturadas para servir a todos os cidadãos sem 
privilégios, de forma isonômica e de acordo com a capacidade 
financeira do ente, delimita os limites jurídicos do direito à saúde, 
que por sua vez não é apartado e extremado por determinação da 
constituição. Dessa forma, quando um cidadão requer determinado 
remédio arguindo que esse fármaco não é fornecido pelo ente 
público, o Juiz da causa deveria, inicialmente, buscar informação com 
o Sistema Único de Saúde sobre se o medicamento requerido detém 
evidências da medicina, se é provido nos programas de remédios ou 
se subsiste outro meio sanitário disponível nos programas do ente.44 

2. Não ponderam acerca das questões relacionadas com o mínimo 
existencial e a reserva do possível. A cada ano aumenta-se o número 
de ações judicias que buscam o fornecimento de medicamentos, 
mesmo após o Sistema Único de Saúde ter criado na esfera 
administrativa uma possibilidade de pedidos para produtos não 
padronizados, com o único fim de evitar a judicialização, já que essas 
ações impactam significativamente no orçamento do ente condenado, 
embora esse fator de impacto orçamentário não tem sensibilizado as 
decisões judiciais.45 

3. As decisões judiciais que condenam um ente em detrimento de outro, 
ignorando o dever de solidariedade e o princípio da universalidade, 
ignoram que o litígio em matéria de saúde não está entre a saúde e o 
“interesse financeiro secundário” daquele ente, mas sim, entre a 
saúde de uns e a saúde de outros. Ao considerar somente a vida (e a 
saúde) do autor da demanda, sem considerar o impacto 
orçamentário, as decisões judiciais ocasionam a violação do direito à 
saúde do coletivo, tendo preferência o direito individual, o que 
muitas vezes inclusive é concedido ainda em medida liminar.46 

                                                                 
44 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 191. 
45 Ibid., p. 191. 
46 Ibid., p. 191. 
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4. Ao ignorar a apartação de competências administrativas, acarreta em 
um desarranjo da organização do Estado. Ao desrespeitar a estrutura 
que compete ao Município, ao Estado e à União, responsabilizando o 
ente ao fornecimento do medicamento da forma como deseja o autor 
da ação, o(a) Juiz(a) manda que os gestores do Sistema Único de 
Saúde executem as mesmas tarefas administrativas com o 
acrescentamento de atividades de planejamento, financiamento e 
execução, esbanjando recursos humanos e econômicos.47 

5. Assentem que sejam utilizadas, para obtenção de fármacos e 
produtos de custo elevados, receitas médicas prescritas por médicos 
da rede privada, à margem dos programas do SUS.48 

6. Também acontece de as decisões judiciais acolherem prescrições 
médicas formuladas por profissionais da rede pública de saúde que 
fornecem produtos e remédios descumprindo a legislação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de acesso a drogas 
experimentais ou de uso atípico, provavelmente por conta das 
agressivas estratégicas da indústria farmacêutica, quando, na 
verdade, os profissionais que estabelecem um laço profissional com o 
sistema público de saúde deveriam sujeitar-se às regras 
administrativas e técnicas e às diretrizes e princípios do Sistema 
Único de Saúde.49 

7. Dão procedência a ações com objetos incomuns, que fogem dos 
objetivos do orçamento sanitário planejado pelo Sistema Único de 
Saúde, determinando, as decisões, que sejam fornecidos produtos 
como: absorventes femininos, hidratantes, sabonetes, antisséptico 
bucal, colchões, travesseiros, filtros de cerâmica, achocolatados, 
adoçantes, água mineral, água de coco e fraldas.50 

8. São acolhidas, nas ações judiciais, escolhas particulares (do médico 
ou do paciente) e por isso são acolhidos requerimento de remédios e 
produtos não previstos nas relações de medicamentos do Sistema 
Único de Saúde, a qual é instituída por disposição da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).51 

                                                                 
47 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 192. 
48 Ibid., p. 192. 
49 Ibid., p. 192-193. 
50 Ibid., p. 193. 
51 Ibid., p. 193-194. 
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9. Não aceitam as alegações do Sistema Único de Saúde de que deve 
primar o princípio ativo ou a denominação genérica, sendo 
determinado a entrega de fármacos e produtos de uma marca própria 
da indústria fármaco hospitalar, desconsiderando os princípios 
constitucionais da Administração Pública, entre eles: a legalidade, a 
economicidade e a obrigação de procedimento licitatório. Desde o ano 
de 1999, a Lei nº 9.787/99 que alterou a Lei nº 6.360/76, tem-se que a 
Denominação Comum Brasileira (DCB), e, na sua ausência a 
Denominação Comum Internacional (DCI), deve impreterivelmente ser 
utilizada nas receitas médicas e odontológicas utilizadas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, estando vedada a referência à marca 
específica. Contudo, rotineiramente as decisões judiciais, pela pesquisa 
da doutrina, determinam a dispensa de remédios e produtos de uma 
marca específica, o que impede o Poder Público de dispensar o mesmo 
produto com outra marca ou até mesmo genérico, caso esteja acessível, 
ou inclusive realizar uma licitação.52 

10. Muitos medicamentos e produtos que não são registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, têm seu fornecimento 
determinado, o que infringe o ordenamento jurídico sanitário pátrio, 
pois, desde o ano de 1976 é proibida a venda no Brasil de produtos que 
prejudicam a saúde do ser humano, sem a procedência de eficácia.53 

11. Autorizam a medicação experimental com medicamentos novos que 
não estão registrados no país e às vezes não estão sequer registrados 
no estrangeiro.54 

12. Ordenam que se adquira medicamentos importados deixando de 
seguir os procedimentos legais, ocasionando, por vezes “um 
contrabando oficial” de serviços e produtos.55 

13. Essas decisões podem também beneficiar e oferecer vantagens para a 
indústria farmacêutica quando permitem a venda de remédios 
ignorando os preços de mercado. Decisões judiciais que estabelecem 
prazos curtos para a dispensa de medicamentos e produtos impedem 
ou dificultam a compra por meio de procedimento licitatório.56 
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53 Ibid., p. 195. 
54 Ibid., p. 195. 
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14. Mesmo com a dificuldade que as políticas públicas têm em pleitear 
instrução probatória, a justiça aceita mandados de segurança para o 
alcance de remédios e produtos, só que isso impossibilita a defesa 
processual da Fazenda Pública.57  

15. Coloca a política pública de saúde à mercê da indústria farmacêutica, 
servindo para elevar os ganhos desta, que já são imensos, e se 
caracteriza como uma das indústrias mais ricas e poderosas do 
mundo.58 

 
Em contraponto, o doutrinador Wilson Mendes Pereira 

escreve em seu livro que as políticas públicas têm seus 
investimentos previstos em orçamentos votados e aprovados pelos 
Poderes Legislativo e Executivo, e a consequência disso é que 
exclusivamente as despesas antevistas na Lei Orçamentária Anual é 
que podem ser executadas. Isso quer dizer que se algum recurso 
for realocado ou redistribuído por causa da execução de algum 
serviço ordenado pelo poder Judiciário, pode gerar prejuízos na 
execução orçamentária.59  

No mesmo livro, o doutrinador destaca a situação que 
acontece quando uma decisão judicial impõe ao ente federado a 
compra de remédios ou o custeio de tratamento hospitalar com um 
custo elevado para apenas um indivíduo, cujo é o autor da ação 
judicial. Ao cumprir a ordem judicial a gestão do orçamento se 
desestabiliza.60 
 
4.3 Proposta para enfrentamento da judicialização da saúde  

 
Considerando, então, a saúde como um direito de âmbito 

coletivo, não se pode dispensar uma reflexão sobre a forma pela 

                                                                 
57 MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na 
administração pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017, p. 196. 
58 Ibid., p. 196-197. 
59 PEREIRA, Wilson Medeiros. Judicialização das políticas públicas de saúde. 1. ed. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2015, p. 68. 
60 Ibid., p. 68. 
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qual se discute e define sua materialização, e como se resolvem os 
embates derivados da sua ineficiência no âmbito social.61 

A verdadeira conformação do Sistema Único de Saúde, a 
partir da análise dos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, é o 
fundamento participativo da assistência à saúde pública, e, com 
essa complexidade, o doutrinador Ronei Danielli reitera a 
necessidade de um adequado processo legal participativo pós-
moderno que seja apto a solidificar uma elucidação coletiva de 
direito admissível à espécie; ao exemplo de um condomínio social, 
que abrange, escuta, e, ao se posicionar, visa dar cobertura aos 
diversos interesses, compartilhando assim, de forma equilibrada, 
os encargos e vantagens sociais.62 

As doutrinadoras Maria Paula Dallari Bucci e Clarice Seixas 
Duarte concordam que a maior adversidade com relação à 
judicialização da saúde é a autorização descomedida de medidas 
liminares, cautelares e antecipação de tutela, e que esse é o 
principal ponto a ser combatido quando o que se deseja é uma 
diminuição dos números da judicialização da saúde, pois o número 
elevado é resultado dessa atividade em que o Poder Judiciário 
encurta o caminho para a obtenção dos medicamentos, já que o 
número de concessões também é alto.63 

Quando o Poder Judiciário defere a liminar e ordena a 
dispensa do fármaco ou a prestação do serviço médico, a defesa 
perde o sentido da sua argumentação fundamentada no 
regulamento do Sistema Único de Saúde como direito à saúde em 
âmbito coletivo. Isso refroça o pensamento de que o Poder 
Judiciário, em geral, dá pouca atenção à defesa oferecida pelo 
Poder Público, indicando que faltam parâmetros singulares para o 
deferimento das liminares e que são raras as vezes em que o 
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Julgador do caso adia a concessão da liminar para momento 
posterior ao recebimento da defesa a ser oferecida.64  

O autor Marcio De Almeida Farias defende que, quando se 
trata de fornecimento de medicamentos e prestação de serviços de 
saúde, o gestor público deve resolver no plano administrativo 
através da implementação de um conjunto de atitudes práticas, e o 
próprio autor cita como exemplo de medida ouvir a comunidade, e 
essa medida também pode ser caracterizada com a concretização 
do princípio da participação popular.65 

Portanto, segundo o doutrinador Márcio de Almeida Farias, 
a saída é que o responsável pelo Poder Público se adiante ao 
processo judicial e tome as atitudes imprescindíveis à efetivação da 
saúde no plano administrativo.66 

O doutrinador Ronei Danielli segue o mesmo pensamento 
acima e vê a audiência pública como forma de politização e 
democratização do direito à saúde nas três esferas de Poder: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.67 

As doutrinadoras Maria Paula Dallari Bucci e Clarice Seixas 
acreditam que esse mecanismo de realização de audiências 
públicas merece destaque, pois é prevista a participação dos 
Estados e Municípios, e a referida prática, ao longo dos anos, será 
benéfica, podendo, inclusive, se caracterizar como um ambiente de 
trocas de experiência e articulação política.68 

As mesmas doutrinadoras dissertam que a possibilidade 
criação de conselhos populares, conferências públicas, entre outros 
eventos similares, concretiza-se como uma capacidade de 
organizar interesses, o que representa, na prática, a formulação de 
                                                                 
64 Ibid., p. 65. 
65 FARIAS, Márcio de Almeida. Judicialização da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2017, p. 92. 
66 Ibid., p. 91. 
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propostas, o processo decisório e a capacidade de executar, em 
última instância, as aspirações da coletividade.69 

No livro das doutrinadoras, encontramos exemplos de 
mecanismos consensuais que foram bem-sucedidos na redução 
qualificada da judicialização da saúde. São iniciativas que envolvem 
Secretarias de Saúde, Procuradorias de Estados e Municípios e 
Defensorias Pública, ou seja, órgãos locais que se caracterizam 
como atores jurídicos imprescindíveis.70 

Nesta linha, Vitor Hugo Bueno Fogaça qualifica como benéfico 
o fato de a equidade ser aplicada como medida de julgamento e 
avaliada no sentido de buscar a igualdade de condição de acesso ao 
direito à saúde, pois isso objetiva que as prestações requeridas sejam 
partilhadas conforme a necessidade de cada cidadão, contudo, sem 
que isso desestruture a integralidade do sistema e o alcance dos 
serviços pela comunidade.71 

Em alguns estados do Brasil, como no Rio Grande do Norte, 
São Paulo e Rio de Janeiro, um trabalho pré-processual de 
sistematização da função administrativa vem sendo aplicado e 
apresentando resultados satisfatórios, aliado à gestão acertada de 
informação, e, quando é o caso, à composição de conclusões 
negociadas para o caso concreto.72 

Essas soluções têm o cerne voltado ao atendimento dos 
usuários do serviço público e suas emergências e buscam qualificar 
a estrutura dos serviços que atendem essas necessidades. No 
estado do Rio Grande do Norte, o modelo é o “Comitê 
Interinstitucional de Resolução de Demandas em Saúde (Cirads)”. 
Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a experiência nessa área 
é a criação da “Câmara de Resolução de Litígio de Saúde”, a qual é 
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baseada em instrumentos anuentes entre si, e que apresenta frutos 
bastante convincentes, seja na questão de redução da 
judicialização, seja no atendimento das demandas, onde se dá 
centralidade ao usuário mais do que à ação judicial.73 

Outros estados com atividades similares, embora com 
disparidade no grau de êxito, são organizados pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde, o CONASS, nos estados de Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo, com um esforço destinado 
à disciplina do trabalho pelo Poder Executivo. No estado do Paraná, 
a Secretaria Estadual de Saúde foi organizada para melhorar as 
condições para o oferecimento de respostas no processo judicial, 
além de medidas como a criação de uma “porta de entrada” para 
receber os mandados judiciais, fixação de um sistema de 
informação alimentado com dados dos pacientes, e uma 
comunicação mais frequente entre a Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) e o Poder Judiciário. O diferencial, além do já exposto, são os 
encontros e seminários voltados a compartilhar informações e 
orientações sobre as demandas judiciais.74 

O doutrinador Ronei Danielli destaca em um de seus livros 
uma ação pioneira no Estado de Santa Catarina e que é 
merecedora de reconhecimento, pois busca resolver os conflitos 
referentes à saúde pública no âmbito daquele Estado. Essa atitude 
instaura uma discussão multidisciplinar na esfera judicial, já que é 
uma solução oferecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse 
projeto piloto, chamado de Núcleo de Apoio Técnico/SC – NAT/SC 
foi estabelecido através do Convênio nº 174/2015 entre o Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina e a Secretaria de Saúde daquele 
estado, e tem como fim subsidiar os Juízes para que julguem as 
ações de medicamentos com conhecimento científico específico na 
área da saúde.75 
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Por conseguinte, as doutrinadoras Maria Paula Dallari Bucci 
e Clarice Seixas Duarte nos fazem refletir sobre uma irregularidade 
na escala assumida pelo problema da judicialização da saúde, o que 
pode acarretar na eventual necessidade de uma consciência sobre 
os responsáveis envolvidos e a urgência de novas tendências que 
ultrapassem a dimensão dos cidadãos litigantes e do caso 
concreto.76 

Algumas medidas existentes e que podem ser adotadas são: 
a) o aprimoramento do Poder Judiciário com núcleos ou câmaras 
técnicas que contribuam com as instâncias judiciais no que 
concerne aos fundamentos técnico-sanitários; e b) o 
aperfeiçoamento da gestão da saúde, com sua composição de 
autoridade e alargamento da produção bibliográfica com conteúdo 
de qualidade. Todas essas atitudes são apropriadas e benéficas e 
deverão provocar melhoramentos.77 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal apreciou em 
Plenário dois Recursos Extraordinários de números 56647178 e 
65771879, em setembro no ano de 2016, reconhecendo a 
repercussão geral do assunto de dispensa de medicamentos de 
custos elevados e que não são disponibilizados pelo Sistema Único 
de Saúde através da lista de medicamentos disponíveis, tampouco 
são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). O julgamento havia sido suspenso por pedido do então 
Ministro Teori Zavascki, mas, antes disso, os votos pronunciados 
indicaram inclinação notável de conversão da judicialização, 
determinando condições para o fornecimento dos remédios.80 
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O Ministro Luis Roberto Barroso, ao analisar o aspecto 
político-administrativo da matéria, declara a competência dos 
órgãos próprios do Poder Executivo para a preparação e renovação 
das listas, ficando a cargo do Poder Judiciário requerer o 
cumprimento da política pública. Seguindo o pensamento do 
Ministro Barroso, somente em casos excepcionais é que o Estado 
deve ser obrigado por decisões judicias a fornecer medicamento 
não inserido na lista do Sistema Único de Saúde.81 

O julgamento foi decidido em maio de 2019, quando o 
Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de 
aplicação da repercussão geral: 

 
1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 

experimentais. 
2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o 

fornecimento de medicamento por decisão judicial. 
3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento 

sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em 
apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), 
quando preenchidos três requisitos: 
I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo 

no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 
ultrarraras; 

II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências 
de regulação no exterior;  

III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 
4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem 

registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da 
União. 

 
Contudo, considerando as diversas demandas, a solução não 

deve ser única, mas com a concentração de esforços que deve 
haver entre os órgãos e entes envolvidos, merecem destaque cinco 

                                                                 
81 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 80. 
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aspectos elencados pelas doutrinadoras Maria Paula Dallari Bucci e 
Clarice Seixas, que serão a seguir relacionados:82 

 
1. No âmbito do Poder Judiciário, reconfigurar a forma automática de 

concessão de liminares, devendo considerar com mais detalhamento 
as partes de um todo do fato de cada caso, pois esse mecanismo atrai 
mais requerimentos judiciais e contribui para que o Judiciário resolva 
aquilo que seria de competência do Poder Executivo, mesmo sabendo 
que a judicialização, com a acumulação de ações, é uma saída 
concreta para tirar o Executivo da inércia, por isso a utilidade de 
núcleos ou câmaras técnicas com a verificação dos pressupostos de 
fato do pedido.83 

2. No âmbito do Poder Executivo, melhorar a inteligibilidade da 
apresentação das políticas de assistência terapêutica, pois os 
instrumentos de funcionamento são considerados de difícil 
entendimento por quem é leigo no assunto, que é, no caso, quem 
trabalha com a justiça, por isso a matéria torna-se de nível complexo, 
em particular para juízes e juízas, membros do Ministério Público, 
Defensorias e Advocacia Pública. Para quem realmente está 
interessado na melhoria dessa questão, um objetivo a ser perseguido 
é a clareza e a simplicidade.84 

3. No âmbito conjunto dos Poderes Executivo e Legislativo, focar o 
trabalho de explicitação das competências de cada um dos agentes 
envolvidos, permitindo a caracterização da falha na prestação de 
serviço ou entrega do medicamento, considerando, com esse fim, a 
possível deficiência do instrumento normativo influente sobre a 
matéria.85 

4. No âmbito conjunto dos Poderes Executivo e Legislativo, regularizar 
os protocolos de atendimento aos usuários do sistema de saúde, 
fazendo uma análise sobre as medidas de composição assumidas pelo 
Ministério da Saúde, pois é notável que quem acessa o sistema tem 
domínio de diálogo com os gestores do sistema acima daquela 
direcionada, mas também deve se ter cuidado para que essa 
regulamentação não se mostre uma norma retórica a exprimir um 

                                                                 
82 BUCCI, op. cit., p. 81. 
83 Ibid., p. 82. 
84 Ibid., p. 82. 
85 BUCCI, Maria Paula Dallari e Clarice Seixas. Judicialização da saúde: a visão do Poder Executivo. 
1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 84. 
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rol vasto e vago de direitos dos usuários, devendo ser o contrário, 
uma norma de caráter abrangedor, que module os procedimentos em 
que se desenrolam as ações de saúde, gerando consequências no caso 
de desobediência, tornando imperiosa a obediência desses protocolos 
de atendimento.86 

5. No âmbito conjunto dos Poderes Executivo e Legislativo, realizar um 
trabalho de esclarecimento aos Magistrados a respeito do que são as 
listas do Sistema Único de Saúde, seu conteúdo, sua importância no 
sistema de saúde, e, essencialmente sua característica vinculante, 
com base na legislação em vigor.   Essa atividade poderia ser apoiada 
pelo próprio Poder Judiciário, em trabalho planejado com o Fórum da 
Saúde (do CNJ), e demais integrantes do sistema da justiça, seja 
membros das Defensorias Públicas, do Ministério Público, da 
advocacia privada no geral, Ministério da Saúde e gestores da saúde 
nos demais entes federativos.87 

 
Conclui-se que uma considerável diminuição da 

judicialização da saúde resultaria numa benesse a todos os entes 
federativos e, consequentemente, para toda população, para quem 
o Sistema Único de Saúde é um importante avanço na questão de 
Estado Social no Brasil.88 

 

                                                                 
86 Ibid., p. 84. 
87 Ibid., p. 85. 
88 Ibid., p. 85. 



 
 
 

5 
 

Considerações finais 
 
 

A pesquisa aprofundou o conceito de prestação de serviço 
público verificando quem tem o dever de prestar, que é o Estado, e 
quem tem o direito de acesso, que é todo e qualquer cidadão, sem 
distinção, fazendo uma conexão com o princípio da universalidade, 
sobre como se norteia o serviço público e deve ser observado pelos 
entes público na formulação das políticas públicas. 

Também se analisou quais são as leis que compõe a base 
normativa infraconstitucional e que compõe o Sistema Único de 
Saúde, o SUS. São elas: a Lei nº 8.080/1990, que trata das 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
outras providências; Lei Complementar nº 141/2011, a qual prevê o 
financiamento da saúde, fixa a base de cálculo e o número mínimo 
de aplicação de ações e serviços públicos de saúde pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mesmo que a forma de 
financiamento de recursos é uma das maiores dificuldades 
enfrentadas pelo sistema único de saúde; e Lei nº 8.142/90, que 
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos, financeiros na área da saúde e dá outras providências.  

Com a criação do Sistema Único de Saúde e a previsão 
normativa de acesso universal às políticas públicas, muitas pessoas 
passaram a buscar no Poder Judiciário a resolução de demandas 
não atendidas na área da saúde pelo Poder Público, sendo que 
pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência e que não 
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alcançavam o medicamento necessário para manutenção da sua 
saúde pelo SUS inauguraram essa fase judicial. 

Esse controle judicial é possível por garantia da própria 
Constituição Federal. Quando um caso de omissão ou ineficiência 
de serviço público chega ao Poder Judiciário, o Juiz, ao verificar o 
caso concreto, pode vir a condenar o Sistema Único de Saúde em 
prestações positivas, como o fornecimento de determinado 
medicamento, dispensa de algum produto essencial para o 
tratamento da saúde, ou prestação de serviço médico, como, por 
exemplo, consulta de fisioterapia.  

O próprio Supremo Tribunal Federal já foi instado a se 
posicionar sobre o tema de intervenção judicial em políticas 
públicas, decidindo que, no caso de o ente público deixar de 
cumprir o que está na Constituição Federal, consequentemente, 
omitindo-se na execução de políticas públicas, o Poder Judiciário 
deve controlar os atos do Poder Executivo, e isso não dá causa ao 
princípio de separação de poderes. 

Os impactos da judicialização das políticas públicas são 
diversos, mas o mais constante é o litígio entre os poderes 
Judiciário e Executivo, inclusive entre os próprios entes federados, 
pois não há uma regra instituindo qual será o ente que comporá o 
polo passivo naquela ação judicial específica, tampouco obrigando 
todos os entes federados a figurarem como réus. Ao realizar a 
audiência pública nº 4, no ano de 2009, a Corte do Supremo 
Tribunal Federal reconheceu e admitiu de forma unânime que a 
judicialização da saúde se tornou desmedida, e esse 
reconhecimento foi um marco para o Poder Judiciário passar a 
motivar seus critérios e padrões de forma mais admissível nos seus 
julgados quando tratam do direito à saúde. 

A conclusão é que uma das saídas à contenda da 
judicialização é o adiantamento à demanda judicial por parte do 
responsável pelo ente federado, providenciando as atitudes 
imprescindíveis à efetivação da saúde em caráter administrativo, 
podendo, inclusive, tomar atitudes como, por exemplo, realizar 
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audiências públicas para ouvir a comunidade, o que, inclusive, se 
caracteriza como um espaço para troca de ideias.  

Estados como Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de 
Janeiro, aprimoraram o atendimento dos usuários do serviço 
público e suas emergências, qualificando a estrutura dos serviços 
que atendem essas necessidades. Nos estados de Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Espírito Santo, atividades similares foram 
organizadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o 
CONASS. No estado do Paraná, em específico, a Secretaria Estadual 
de Saúde foi estruturada para melhor oferecer de respostas nos 
processos judiciais, além de tomar medidas como a criação de uma 
“porta de entrada” para receber os mandados judiciais, 
acompanhada da fixação de um sistema de informação alimentado 
com dados dos pacientes e uma comunicação mais frequente entre 
a Procuradoria Geral do Estado (PGE), trabalhando ainda 
seminários e encontros como espaços para compartilhar 
informações e orientações sobre as demandas judiciais. 

Uma medida que também merece destaque é a ação pioneira 
no estado de Santa Catarina, onde um núcleo de apoio foi criado 
para ligar o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Saúde, para que 
assim os Juízes julgadores dos casos tenham conhecimento 
científico específico na área da saúde para julgar com mais 
parcimônia as ações de medicamentos. 

Com a pesquisa, percebeu-se que alguns estados do Brasil já 
se tornaram exemplo em diminuir a judicialização da saúde com o 
fim de melhorar o atendimento à população. Infelizmente, no 
estado do Rio Grande do Sul, não se vislumbrou alguma atividade 
que seja modelo. 

Ao final do trabalho, pode-se considerar que o decréscimo da 
judicialização da saúde seria benéfico tanto para Municípios, quanto 
para Estados, Distrito Federal e União, e, consequentemente para 
toda população, pois a política pública do sistema único de saúde é 
um avanço na questão de direitos sociais no Brasil. 
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