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RESUMO 
 

Embora o direito à saúde esteja contemplado na Constituição de 1988, 

especialmente no artigo 196, carências de natureza gerencial, administrativa e 

orçamentária entre outras, restringem a capacidade operativa dos órgãos e 

entidades responsáveis pela sua efetivação desencadeando um fenômeno 

denominado judicialização do direito à saúde. Este fenômeno é observado quando 

os indivíduos adotam a iniciativa de recorrer ao Poder Judiciário para garantirem o 

direito de acesso aos meios e recursos necessários a melhoria de suas condições 

clínicas. Como o atendimento a saúde deve ser integral, contemplando todas as 

necessidades do indivíduo, o fenômeno também é observado quando o paciente 

recorre à justiça para garantir o direito de acesso a medicamentos que deveriam 

ser fornecidos gratuitamente pelo poder público.  

 

A presente dissertação procura abordar a questão do acesso aos 

medicamentos no Brasil intermediado pela atuação da justiça, sob a perspectiva 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ). Assim serão 

esquadrinhadas as principais dificuldades enfrentadas pela respectiva secretaria 

ante a atribuição de cumprir determinações emanadas do Poder Judiciário em 

atendimento ao que foi demandado pela sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Although the health" s right was contenpleted by the 1988' Constitution 

issues of management, administative and budget as others, restrinct the operative 

competence of agencies and entitiesv that leads to a phenomenon called 

judicalition of health" s right. This phenomenon is observed whem people adopts 

the enterprise to search to judicial power to have the right of resources needed to 

improve their clinical conditions. While the health" s attention must be entire 

comtemplats all people needs, o phenomenon is also observed whem the patient 

searchs justiceto garantee his acess to medicines which could be given free by 

public power. 

 

The present dissertation tries toapproach the question of medicines 

acess in Brazil given by justice, beyond the Health" s Municipal Agency ( SMS_RJ) 

.This will be crumbled by main difficulties faced by this agency with the atribution to 

execute the determinations of  judicial power to considerwhat was required by 

society 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Considerando a judicialização como um fenômeno presente nas 

sociedades modernas, a pesquisa ora apresentada procura identificar as principais 

dificuldades enfrentadas pelo setor de mandados judiciais da Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) para o atendimento das determinações 

estabelecidas pelo Poder Judiciário no que se refere à dispensação de 

medicamentos, levando-se em conta tanto a significativa ampliação e positivação 

dos direitos sociais, quanto as dificuldades enfrentadas pelo poder público para 

sua efetivação, em razão de inúmeras limitações, especialmente de natureza 

gerencial e orçamentária. 

 

 A Constituição Republicana de 1988 pode ser compreendida como o 

amadurecimento do árido processo de edificação dos direitos no Brasil, tendo 

contemplado garantias sociais de acesso à educação, segurança e saúde, entre 

outras, abrindo o caminho para a concepção dos chamados direitos de quarta 

geração, onde se inserem aqueles relacionados ao meio ambiente e aos 

interesses coletivos e difusos. Neste contexto emerge uma questão paradoxal, já 

que, por um lado, observa-se o alargamento dos direitos e garantias sociais cujo 

atendimento exige prestações positivas a cargo do Estado, e, por outro, limitações 

das mais diversas naturezas impedem esse mesmo Estado de cumprir todas as 

obrigações que lhe foram imputadas.  Ou seja, a despeito de estarem positivados 

constitucionalmente, os direitos sociais têm natureza prestacional e a sua 

efetivação depende de iniciativas governamentais que até então não têm logrado 

um êxito satisfatório, permanecendo a sociedade desamparada em suas 

pretensões frente a obrigações que o Estado não consegue cumprir. 

 

É exatamente este o ambiente em que a pesquisa será desenvolvida. A  

ampliação das garantias constitucionais, em especial no atendimento à saúde e ao 

fornecimento de medicamentos, impuseram ao Poder Executivo um conjunto de 
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obrigações que, muitas vezes, ele não consegue atender a contento. Isto porque 

os programas municipais de saúde para diabéticos ou cardíacos, por exemplo, 

não contam com recursos suficientes para prestar assistência médica e 

farmacêutica a todos os pacientes acometidos por estas doenças.   

Consequentemente, a intervenção do Poder Judiciário tem sido determinante para 

amenizar a consternação daqueles que buscam o seu amparo como objetivo de 

verem acolhidas as suas demandas particulares, quando tentam, mas não 

encontram nas Secretarias de Saúde o atendimento de que necessitam. Não 

obstante, a intermediação desse mesmo Judiciário como patrono dos anseios 

individuais tem obrigado os gestores públicos a adotar iniciativas e buscar 

alternativas com vistas a cumprir determinações que implicam em despesas não 

previamente planejadas. Tudo seria adequadamente resolvido se as limitações 

operacionais e orçamentárias não resultassem em um negligenciamento ainda 

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

um indivíduo, em detrimento do restante da sociedade, sendo adequado lembrar 

que no estado democrático de direito os excessos podem se revelar tão 

prejudiciais quanto as omissões. 

 

Diante da judicialização da saúde decorrente do descompasso 

existente entre as demandas da sociedade e as limitações do poder público, 

deseja-se nesta pesquisa identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo 

setor de mandados judiciais da SMS/RJ para dar atendimento às solicitações para 

o fornecimento de medicamentos intermediadas pelo Poder Judiciário. Não está 

completamente afastada a possibilidade de uma abordagem acerca das 

oportunidades que poderiam ser desenvolvidas pelo respectivo setor para 

melhorar a política de dispensação de medicamentos demandados judicialmente. 

 

Para o cumprimento da tarefa que se propõe, após uma breve 

explicação sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, inicia-se o trabalho  com 

uma explanação acerca da judicialização das relações sociais e da expansão dos 

campos de atuação do Poder Judiciário. Na seqüência a abordagem envolve a 
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evolução dos direitos sociais e a universalização do direito à saúde, implementado 

por meio de uma estrutura descentralizada administrada com base nas diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. Em seguida, discorre-se sobre a 

judicialização do acesso à saúde em especial no que se refere ao fornecimento de 

medicamentos. Construída a estrutura teórica, a etapa seguinte constitui um 

estudo de caso compartilhando da experiência acumulada pela SMS/RJ para 

atender as demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, donde se 

extraem os subsídios para as reflexões finais, propondo alternativas que poderão 

contribuir para a melhoria da política de dispensação de medicamentos na cidade 

do Rio de Janeiro. Assim, a dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos 

obedecendo à seguinte lógica:  

 

A evolução do campo de atuação do Poder Judiciário com especial 

destaque pra as teorias por meio das quais se procura justificar o fenômeno da 

judicialização das relações de ordem política e social, definida por Tate e Vallinder 

(1995) como o recurso das minorias contra as maiorias parlamentares, é o tema 

central do Capítulo 1 onde se procura evidenciar que a expansão operativa do 

Judiciário pode ser compreendida como conseqüência de dois fenômenos 

aparentemente desconexos. Se por um lado revela uma peculiaridade própria da 

modernidade onde o descrédito quanto às instituições políticas privilegia um 

comportamento social mais solitário do que solidário quando o cidadão cede 

espaço ao sujeito de direitos, por outro fortalece a percepção segundo a qual o 

Estado providencial já não consegue dar conta de todas as demandas dele 

exigidas possibilitando que se transfiram para a justiça as esperanças de cidadãos 

desencantados.  

   

No Capítulo 2 a abordagem procura enfatizar a universalização do 

direito à saúde, garantido a partir da promulgação da Carta Constitucional de 

1988, com um especial destaque para o conceito de saúde que evoluiu ao longo 

da história exigindo uma reflexão capaz de incorporar novos valores a todos os 

agentes envolvidos com sua prestação. Um intrincado balizamento legal constitui  
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uma estrutura por meio da qual se busca a universalidade a integralidade do 

atendimento e a isonomia da atenção, tomando por referência as diretrizes 

estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde. A restrição no que se refere à 

qualidade do atendimento decorre tanto dos desafios que caminham junto com o 

processo de descentralização da gestão e do atendimento das necessidades da 

sociedade, quanto em razão da reserva do possível, compreendida como marco 

excludente para o atendimento das demandas individuais.    

 

No Capítulo 3 a judicialização do direito à saúde é avaliada por meio do 

exame de decisões envolvendo a realização de exames e o fornecimento de 

medicamentos, procurando demonstrar que excessos eventualmente presentes 

em algumas decisões não contribuem para a melhoria nas condições de saúde 

dos indivíduos porque privilegiam um pequeno grupo em detrimento de todos os 

demais. 

 

O Capítulo 4 constitui um estudo de caso onde se procura identificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelo setor de mandados judiciais da SMS/RJ 

para o atendimento às determinações judiciais relacionadas ao fornecimento de 

medicamentos e insumos de saúde. Parte-se portanto da premissa segundo a 

qual a SMS/RJ precisou se adaptar a uma realidade recente agregando às suas 

competências originárias, também a obrigação de cumprir liminares e sentenças 

para o fornecimento dos mais variados insumos de saúde enfrentando ainda 

muitas dificuldades para cumprir esta atribuição . 

 

Nas reflexões finais serão resumidas as principais dificuldades 

enfrentadas pelo setor de demandas judiciais da SMS/RJ para o atendimento das 

determinações estabelecidas pelo Poder Judiciário, procurando-se ainda abordar 

as oportunidades a serem desenvolvidas pelo respectivo setor com o objetivo de 

melhorar a política de dispensação de medicamentos demandados judicialmente.   
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CAPÍTULO 1 – A JUDICIALIZAÇÃO 

 

A crescente intervenção da justiça na vida coletiva vem revelando um 

paradoxo cujos efeitos contraditórios se reforçam mutuamente constituindo o tema 

central deste capítulo, onde verificaremos que a aceleração da expansão jurídica 

ou judicialização é um fenômeno diretamente influenciado pela redução da 

capacidade prestacional do Estado, pela dinamização das demandas sociais, e, 

especialmente, por aquilo que Rojo (2004) definiu como o “... abalo simbólico do 

homem democrático.”  O capítulo trata da judicialização como um fenômeno típico 

das sociedades modernas e procura demonstrar de que maneira a facilitação do 

acesso à justiça contribui para o seu fortalecimento. Abordam-se ainda os efeitos 

da expansão jurídica sobre as democracias e o conseqüente deslocamento dos 

centros de decisão, observado a partir do ativismo do Poder Judiciário que, de 

forma crescente, estabelece determinações a serem cumpridas pelo Poder 

Executivo.  Elabora-se ainda uma ponderação acerca das limitações da 

bibliografia, já que são raros os textos onde se procura discutir o fenômeno sob a 

perspectiva do demandado, a quem compete a atribuição de enfrentar e superar 

todas as limitações financeiras e dificuldades operacionais tendo em vista a 

obrigação de cumprir a determinação que lhe foi estabelecida pelo Poder 

Judiciário.  

 

Com o fito de permitir uma adequada compreensão acerca das 

iniciativas adotadas bem como recursos utilizados neste trabalho o último tópico 

deste capítulo destina-se a informar o leitor acerca da metodologia utilizada na 

pesquisa.  
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1.1 – Judicialização das relações  

 

Atribui-se a Aléxis de Tockeville (2003) o primeiro registro decorrente da 

avaliação de um fenômeno investigado atualmente por um número crescente de 

pensadores, cientistas e juristas das mais diversas partes do mundo. Observando 

a sociedade americana no período de consolidação da democracia que sucedeu a 

independência das treze colônias o pensador francês destacou que  “... não existe 

praticamente questão política nos Estados Unidos que não seja resolvida cedo ou 

tarde como se fosse uma questão judiciária”.  Se a eficácia e eficiência de 

qualquer sistema jurídico repousam sobre o princípio da legalidade construído a 

partir de um sistema lógico-racional de normas,  o pensador teria pressentido que 

nas sociedades modernas o direito revelar-se-ia um fenômeno cultural e social 

tanto quanto lógico, razão pela qual uma crescente parcela da sociedade recorre 

aos seus institutos para preservar garantias. Dois séculos se passaram e o 

fenômeno observado em um lugar e época delimitados pode ser registrado 

atualmente nos mais diversos países, em todos os continentes 

independentemente de sua orientação econômica ou ideológica.  

 

Predispostos a lapidar a abordagem científica acerca do tema, Neal C. 

Tate e Torbjon Vallinder (1995) aprofundaram a investigação sobre a 

judicialização, incluindo o estudo dos ambientes que favorecem o seu 

fortalecimento bem como as prováveis conseqüências que dela podem advir, 

tendo identificado algumas premissas vinculadas ao desenvolvimento do 

fenômeno. A grande variedade de experiências apresentadas pelos especialistas 

que participaram do estudo serviu, sobretudo, para abonar a necessidade de 

compreensão de um fenômeno que prioriza novos valores e estabelece uma nova 

moldura para as intervenções a serem realizadas pelo Poder Público. 

Reconhecendo que continuam em ascensão as condições necessárias ao 

favorecimento dessa expansão, identificam a liberdade decorrente da 

universalização dos regimes democráticos como um fator determinante deste 
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processo. Contudo, não sem razão, registram outras premissas relevantes que 

também concorrem para o seu desenvolvimento destacando a consolidação da 

separação de poderes, instituições majoritárias ineficientes, percepções positivas 

acerca da atuação dos tribunais, e em especial, a consolidação de direitos 

políticos e sociais formalmente reconhecidos.   

 

Compreendendo a judicialização como uma das conseqüências 

decorrentes da democratização dos estados nacionais e da constitucionalização  

de direitos e garantias fundamentais e sociais, reputa-nos razoável admitir que a 

cada dia se torna mais intenso o campo de atuação da justiça. Os contenciosos se 

dinamizam e se multiplicam nada parecendo escapar ao controle jurisdicional, ao 

mesmo tempo em que se observa um crescente envolvimento com as questões de 

ordem social. Tradicionalmente alheias ao direito, um conjunto cada vez maior de 

relações são absorvidas por ele, como as de natureza familiar e a união entre 

pessoas não casadas, sem falar sobre as novas relações decorrentes do 

ciberespaço, da engenharia genética e das fontes alternativas de energia que já 

emergem como relações jurídicas segundo Viana Lopes (2005)1. 

 

A participação do Poder Judiciário no processo de criação e 

consolidação de novos direitos, bem como no saneamento das omissões do 

governo revela um ambiente original para onde vão se encaminhando as novas 

demandas políticas da sociedade, imputando-se a ele uma parcela de poderes 

decisórios, outrora típicos do Legislativo e do Executivo. Segundo Cássio 

Casagrande (2008) este processo  “... vem se dando sobretudo a partir de uma 

publicização do direito, marcada pela ascensão do direito constitucional sobre o 

direito privado”, observado no  Brasil a partir da promulgação da Constituição de 

                                                           
1 “O direito moderno, filho da política e do mercado, reclama como seus os lugares que 
ambos, até agora, ocuparam. Se na modernidade o jurídico foi (no mínimo) o nexo entre o 
político e o econômico ou (no máximo) o contraponto a ambos, na contemporaneidade 
passa a revelar uma vocação reguladora que a tudo se estende. Não há mais campos 
reservados à política e ao mercado nos quais o direito deixe de se imiscuir. Mais do que 
isso: ele vem deslocando todas as outras regulações, substituindo-as tão completamente, de 
modo que todas as relações sociais tendem a se tornar relações jurídicas.” 
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1988, por ocasião da ampliação dos direitos  sociais, dos inovadores recursos de 

acesso à justiça e, sobretudo, pelas esperanças revigoradas ante o processo de 

redemocratização. 

 

 

1.2 - Acesso à justiça, efetividade  e proteção dos direitos sociais. 

 

Cappelletti e Garth (1988) indicam que a proteção dos direitos e 

garantias constitucionais está diretamente vinculada aos mecanismos de acesso 

ao poder judiciário e demonstram que “... o direito de acesso efetivo tem sido 

progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos 

direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 

sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à 

justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais básico 

dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 

garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.” Assim, os autores 

reconhecem que a modernização dos objetivos e métodos da ciência jurídica 

pressupõe uma processualística que privilegie os mecanismos de acesso com  

recursos e instrumentos capazes de contribuir para a universalização da tutela 

jurisdicional.   

 

Os autores sustentam ainda que o acesso à justiça pode ser percebido 

a partir de três ondas:  

 

A primeira onda desencadeou-se como conseqüência da expansão na 

oferta de serviços jurídicos às camadas mais pobres da população contribuindo 

para liberar a litigiosidade contida. Segundo Motta (2005), no Brasil essa onda 

pode ser percebida a partir de fevereiro de 1950 quando foi promulgada a Lei 

Federal  nº 1.0602 que instituiu novo paradigma na assistência judiciária, 

imputando ao Poder Público a atribuição de prestar assistência jurídica gratuita 

                                                           
2 Lei Federal nº 1060/50 – Estabelece normas para a concessão de assistência jurídica aos necessitados. 
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aos necessitados estabelecendo as condições que proporcionaram a criação das 

primeiras defensorias públicas, dentre as quais a do Rio de Janeiro em 1954.  

Posteriormente, ainda dentro desse mesmo contexto, em novembro de 1984, por 

meio da Lei Federal nº 7.244/843 foram criados os Juizados de Pequenas Causas 

transformados posteriormente em Juizados Especiais pela Lei Federal nº 

9099/954, cuja principal característica envolve a simplificação das etapas 

processuais e a limitação no valor das causas, destinando-se a solucionar 

questões menos volumosas em termos monetários revelando-se, portanto, o 

ambiente adequado à solução de demandas das camadas mais carentes da 

população. 

 

A segunda onda pode ser verificada a partir da positivação dos direitos 

humanos de terceira geração ocasião em que foram incorporados aos sistemas 

jurídicos a possibilidade de defesa de interesses coletivos e difusos. Vista sob 

esse prisma as últimas décadas do século XX foram bastante promissoras, 

especialmente em conseqüência das Leis nº 6.938/815 ,  nº 7.347/856 e nº 

8.078/907 que legitimaram o Ministério Público a promover a ação de 

responsabilidade civil por danos ambientais, instituíram a ação civil pública, e 

estabeleceram a definição para interesses coletivos e difusos, respectivamente.  

 

No Brasil as duas primeiras ondas produziram reflexos cuja magnitude 

mereceu abordagem de Luiz Werneck Viana (1999), ao buscar os nexos de 

paralelismo entre a judicialização das relações sociais, os novos meios de acesso 

à justiça em especial decorrentes do advento dos juizados especiais, e a 

consolidação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Republicana 

de 1988 que se valeu do direito como recurso de modelagem social. Estudando as 

ações diretas de inconstitucionalidade, conclui o autor que a judicialização da 

                                                           
3 Lei Federal nº 7244/84 – Dispõe sobre a criação dos Juizados de Pequenas Causas e dá outras providências. 
4 Lei Federal nº 9099/95 – Dispõe sobre os  Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 
5 Lei Federal nº 6938/81 – Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e ampliação, e dá outras providências. 
6 Lei Federal nº 7.347/85 – Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e dá outras providências.  
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política e o  protagonismo institucional do Judiciário constituem algumas das 

conseqüências decorrentes das novas práticas de resistência exercidas pela 

sociedade civil, especialmente das minorias parlamentares e das associações de 

interesse que buscam na comunidade de intérpretes uma alternativa para 

potencializar os efeitos de sua representação.  

 

A terceira onda trata da simplificação nas etapas processuais e, 

especialmente, da justiça informal e extrajudicial instituídas em nosso país como 

justiça arbitral lançando mão de mecanismos privados para a resolução de 

contendas, inclusive arbitragem.  Usualmente sua utilização encontra-se restrita a 

embates de natureza comercial e industrial, podendo ainda ser empregados para 

a solução de questões envolvendo concessões de serviços públicos conforme 

permissivo estabelecido pelo artigo 23 da Lei nº 11.196/058 que alterou a Lei nº 

8.987/959. 

 

A atuação mais efetiva do Poder Judiciário nas sociedades 

contemporâneas encontra-se frequentemente vinculada ao tipo de Estado que 

emergiu a partir do pós-guerra, especialmente em razão da constitucionalização 

do Estado de bem-estar-social e da concretização e positivação de direitos e 

garantias que passaram a exigir prestações positivas por parte do Estado. No 

novo contexto a afirmação dos direitos individuais e sociais passou a depender 

cada vez mais da adequada aplicação dos princípios constitucionais, bem como 

de mecanismos judiciais capazes de assegurar a efetividade de sua aplicação, 

iniciativas estas,  decorrentes de uma “...filosofia constitucional comprometida com 

o ideal da igualdade-dignidade humanas e com a participação político-jurídica da 

comunidade”  segundo Cittadino (2004).  

                                                                                                                                                                                 
7 Lei Federal 8.078/90 – Dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras providências. 
8 Lei Federal nº 11.196/05 – Institui o Regime Especial de Tributação...altera a lei 8987/95 e dá outras 
providências. 
Art. 23 A -  Contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de 
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua 
portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
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A ascensão e conseqüente protagonismo do Poder Judiciário nessas 

mesmas sociedades pode ser examinado sob diversas perspectivas constituindo 

um tema que passou a ganhar destaque e a despertar o interesse de 

pesquisadores nas duas últimas décadas do século XX coincidindo, tanto com o 

período de redemocratização do Brasil, quanto com a crise do Estado de bem-

estar-social na Europa e América do Norte. Não sem razão os pesquisadores 

brasileiros buscavam nos mecanismos alternativos de acesso, representados 

especialmente pelas defensorias públicas, uma explicação para a expansão do 

Judiciário ao passo que, partindo de um escopo mais abrangente, os 

pesquisadores europeus e americanos identificavam que o fenômeno decorria 

tanto da consolidação de novos direitos coletivos e difusos (terceira e quarta 

geração) quanto da limitação na oferta de serviços disponibilizados por um Estado 

em crise. Embora conduza ao falso entendimento de que uma das motivações era 

equivocada, já que desencadeava justificativas diferentes para explicar o mesmo 

fenômeno, a divergência na abordagem pode ser adequadamente compreendida 

se lembrarmos que grande parte dos direitos sociais somente foi reconhecida, no 

Brasil, a partir da promulgação da Carta Constitucional de 1988, época em que o 

Estado passou a ter maior responsabilidade com o bem estar da população. Não 

obstante, a existência de um órgão público de assistência judiciária - Defensoria 

Pública - destinada ao atendimento dos necessitados constituía uma experiência 

sem precedentes, uma vez que no contexto internacional, ainda que remunerados 

pelos cofres públicos os advogados não integravam a Administração Pública, 

mantendo uma barreira social que dificultava o acesso dos mais pobres aos 

serviços jurídicos, ainda que a barreira do custo estivesse superada.  

 

O ambiente favorável ao desenvolvimento da judicialização é 

influenciado, não só pelos novos meios de acesso, mas também pelo  processo de 

evolução dos direitos. Assim, segundo Cury (2005) “Enquanto os direitos de 

                                                                                                                                                                                 
9 Lei Federal nº 8987/95 - Dispõe sobre as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 
permissões de serviços públicos que reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, 
por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. 



12  

liberdade procuram libertar o homem da atuação do Estado, os direitos sociais 

procuram libertar o homem do jugo do próprio homem.” Se os direitos 

fundamentais de primeira geração privilegiavam a liberdade, os de segunda 

geração procuram valorizar a igualdade que deve existir entre os homens, 

destacando entre eles as premissas relativas à cultura, educação, previdência 

social, saúde, entre outras, exigindo intervenções estatais por meio das quais se 

pretenda garantir dignidade à vida humana. O Estado de bem-estar-social 

potencializou a efetividade dos direitos de segunda geração, já que seu pleno 

exercício depende de prestações positivas  e quanto maior a capacidade operativa 

do Estado, maiores serão os níveis de bem estar da população beneficiada. O 

direito à saúde enquadra-se nesta classificação competindo ao poder público à 

atribuição de assegurá-lo aos hipossuficientes10. Consequentemente se depende 

da habilidade e da iniciativa do indivíduo o efetivo exercício dos direitos de 

primeira geração, uma vez que foram constituídos para estabelecer uma linha 

divisória entre a liberdade individual e a autoridade do Estado, no ramo dos 

direitos sociais a concepção é diferente uma vez que o comando normativo 

privilegia o caráter protetor que ele deve assumir para que possa suprir as 

deficiências da ordem social existente.  

 

Sarmento (2001) observa que o processo de universalização da 

proteção dos direitos fundamentais efetiva-se na medida em que se fortalecem os 

instrumentos de controle da violação dos direitos humanos, cuja garantia, è 

albergada por toda comunidade internacional, sendo concebida como uma 

questão que transcende a soberania dos Estados. O autor registra que o grande 

desafio da atualidade impõe-se às democracias modernas em sua árdua e 

primordial atribuição de assegurar condições materiais mínimas para a sociedade 

por meio das prestações positivas de tutela dos direitos sociais. Assim, 

potencializa-se a provocação quando, no atual estágio de desenvolvimento 

internacional, nos ressentimos ante a ausência de uma entidade supranacional em 

                                                           
10 Entende-se por hipossuficiente a pessoa de parcos recursos econômicos, que não é auto-
suficiente.  
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condições de substituir o Estado que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios. No mesmo compasso, Bobbio (1992) destaca a necessidade de se 

reduzir o abismo entre o que as intenções proclamam e o que as ações fazem, 

uma vez que sem direitos reconhecidos e protegidos não existem condições para 

a solução pacífica dos conflitos, e, efetivamente, não haverá democracia.  

Resignado, o autor adverte para a diferença existente entre proclamar os direitos 

intencionalmente e protegê-los de forma efetiva, encontrando-se, a maioria 

esmagadora da humanidade, impedida de desfrutá-los já que “...o problema 

fundamental em relação aos direitos do homem, hoje não é tanto justificá-los, mas 

o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.” 

 

1.3 - Judicialização  e a democracia 

 

Os efeitos produzidos pela judicialização sobre o ambiente social, em 

especial no que se refere ao surgimento de um novo espaço destinado à 

realização da democracia, conforme destacado por Garapon (2001), tem motivado 

intermináveis debates alimentados, sobretudo, por aqueles que identificam nesse 

fenômeno um risco ao equilíbrio entre os poderes. Casagrande (2008) afirma que 

as conseqüências da judicialização podem ser observadas sob o prisma tanto da 

teoria jurídica por ocasião da necessidade de criação judicial do direito, quanto da 

ciência política inserida na teoria do Estado e na idéia de separação dos poderes. 

Do ponto de vista da teoria jurídica duas premissas são avaliadas. De um lado a 

constatação de que as mudanças nos padrões de comportamento decorrentes da 

emergência de novos valores sociais não são acompanhadas pelos sistemas 

legais, gerando dissensões observadas quando as normas preexistentes e 

ultrapassadas não têm condições de regular os conflitos surgidos a partir da 

transformação dos costumes e da moral. Consequentemente, divergências 

emergem na sociedade antes que o legislador possa delas se ocupar, 

transferindo-se ao judiciário a responsabilidade de compor alternativas capazes de 

solucioná-las. De outro lado a atuação legiferante dos tribunais pode ser verificada 

quando um mesmo fato é disciplinado por duas ou mais normas conflitantes 
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imputando-se ao julgador a atribuição de aplicar uma norma descartando a outra, 

ou buscar pontos de conciliação entre regras aparentemente antagônicas. Com 

efeito, o autor registra que esta situação é bastante comum, especialmente 

quando se pretende buscar uma concordância prática entre princípios 

constitucionais que estão na base do regramento jurídico e devem ser aplicados 

tomando-se por referência um mesmo status hierárquico.   

 

Já sob o ponto de vista da ciência política abandona-se paulatinamente 

o dogma segundo o qual a função de legislar compete somente ao Legislativo 

admitindo-se, tanto a possibilidade dos juízes e tribunais criarem o direito, quanto 

à hipótese de imputarem ao Executivo a obrigação de aplicá-lo, emergindo uma 

idéia subjacente que trata do reequilíbrio dos três poderes, competindo ao o 

Judiciário uma ampliação de competências em detrimento dos demais poderes. 

Surge, portanto um novo lócus institucional, acessível a todos, onde se pode 

promover o debate público e buscar a afirmação  dos direitos sociais. Cittadino 

(2004) assevera que a crescente busca dos tribunais por uma sociedade 

interessada na concretização de direitos individuais e coletivos também constitui 

uma forma de participação no processo político, tanto em virtude dos tribunais 

estarem mais acessíveis ao cidadão do que os demais poderes constituídos, 

quanto em razão da obrigação de, mediante provocação, apresentarem alguma 

resposta às contendas que lhes são demandadas legitimando garantias e direitos 

por meio de sentenças. Essa nova concepção participativa não representa, por 

conseguinte, qualquer incompatibilidade com um regime político democrático 

porque estabelece uma relação de compromissos entre o Poder Judiciário e a 

soberania popular pouco influenciada por decisões adotadas pelas representações 

majoritárias que se alternam com relativa freqüência.    

 

Interessante destacar que duzentos anos antes, tentando convencer os 

cidadãos de Nova York sobre a necessidade de aprovar um novo texto 

constitucional, Arantes (2004) relata que James Madison, em um dos artigos 

federalistas justificava a necessidade de separar e conceder autonomia aos três 
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poderes: “... o acúmulo de todos os poderes legislativo, executivo e judiciário nas 

mesmas mãos, seja de uma pessoa, de algumas ou de muitas, seja hereditário, 

autodesignado ou eletivo, pode ser justamente considerado a própria definição de 

tirania.”. Observa-se assim que os idealizadores da Constituição americana 

vislumbraram a possibilidade do autoritarismo estender-se para muito além do 

governo de um só, podendo refletir-se também no governo eletivo dos 

representantes de uma maioria que será sempre temporária.       

    

Assim, segundo Martins Esteves (2005) a emergência do Judiciário e o 

seu definitivo papel emancipatório no cenário social não é o resultado de escolhas 

efetuadas por juristas, governantes ou legisladores, mas decorrem, 

especialmente, de opções feitas pela sociedade ao demandar sua intervenção 

ante a deficiência operativa das demais instituições democráticas. O autor 

reproduz a lição de Garapon identificando o surgimento de uma nova concepção 

de Estado onde a justiça é compelida a proporcionar não apenas formalmente, 

mas em especial, materialmente, a igualdade de direitos sugerindo que, se no 

século XIX da ordem liberal houvera preponderância do Legislativo, e no século 

XX sob a égide da providência foi a vez do Executivo, o século XXI caminha para 

ser o da supremacia do Judiciário.  Não sem razão Arantes (2004) afirma que a 

judicialização pode contribuir para o fortalecimento da democracia na medida em 

que os responsáveis pela prestação jurisdicional estejam dispostos a adotar 

determinadas iniciativas com o condão de assimilar a responsabilidade pela 

implementação de direitos e pela solução dos grandes conflitos típicos das 

sociedades modernas, configurando  aquilo que a literatura reconhece como 

ativismo judicial, a ser abordado de maneira mais detalhada e exemplificativa  na 

seção seguinte deste trabalho. 

 

1.4 – O ativismo do Poder Judiciário  

 

Em outubro de 1998 o General Augusto Pinochet foi preso em Londres 

em razão de um pedido de extradição proposto pela justiça espanhola que 
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pretendeu julga-lo por “crimes contra a Humanidade” praticados durante o período 

em que comandou o regime político Chileno entre 1973 e 1990. Após deixar o 

comando das forças armadas, na condição de Senador vitalício do estado Chileno, 

Pinochet cumpria missão oficial em território britânico, ocasião em que, ancorados 

em tipificação penal decorrente do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e 

na Convenção de Genebra sobre terrorismo, os Juízes Baltazar Garzon e Manuel 

Castellon pediram às autoridades inglesas a detenção do General. A despeito da 

imunidade de Pinochet ter sido ressaltada pela jurisprudência britânica, pela ex-

primeira ministra Margaret Thatcher e pelo  embaixador do Chile na Grã-Bretanha, 

a alta instância do parlamento aceitou o pedido autorizando o curso do processo 

extraditório. Pinochet foi “Acusado e processado, assim, na Grã-Bretanha por 

agressões, tortura e morte de cidadãos da Espanha, cometidas no território do 

Chile”, de acordo com Viana Lopes (2005). 

 

O caso representou uma mudança de paradigma, entre outras coisas 

porque as fronteiras nacionais já não poderiam constituir uma barreira de 

contenção ao direito internacional. Se outrora sua aplicabilidade era limitada pela 

soberania dos Estados restando-lhe a atribuição de regular e complementar a 

relação entre eles o caso Pinochet revelou a emergência de um Direito Global que 

se consolida ano após ano ora por meio da aprovação da Carta de Direitos 

Humanos concebendo os direitos humanos como parâmetros aos Estados 

Nacionais, ora por meio da criação em 1998 do Tribunal Penal Internacional pelo 

Estatuto de Roma, instituindo uma jurisdição universal sobre o planeta. 

 

Slobodan Milosevich11 foi outro líder político julgado e condenado pelo 

Tribunal Penal Internacional. Tendo se tornado líder dos sérvios na antiga 

Iugoslávia suprimiu a autonomia de províncias, motivado pelo desejo de manter a 

integridade do estado Iugoslavo dominado pelos sérvios. Em 1991 declarou sua 

oposição à independência da Eslovênia e da Croácia, e, posteriormente da 

Bósnia-Herzegovina, utilizando o exército iugoslavo para  impedir a autonomia das 

                                                           
11 Folha de São Paulo 08/02/2002 
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repúblicas. Sua insistência em manter o estado sob a tutela dos sérvios 

desencadeou a guerra que resultou na dissolução da Iugoslávia. Em 1995 aceitou 

participar de um processo objetivando a pacificação da região, contudo, no ano 

seguinte, tendo perdido as eleições, recusou-se a aceitar o resultado das urnas, 

conservando junto ao parlamento federal a condição de líder sérvio. Em 1999 

investiu contra a província de Kosovo, expulsando a população albanesa, com o 

objetivo de mantê-la sob o domínio da Sérvia. 

 

A mão-de-ferro utilizada sob o pretexto de manter a unidade da 

República Iugoslava rendeu-lhe indiciação pelo Tribunal Penal Internacional por 

crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Suspeito de ser o 

responsável pela fuga de 800 mil civis albaneses, pela morte de ao menos 900 

entre mulheres e crianças em Kosovo, pela expulsão de 170 mil e pelo  

assassinato de centenas de civis não sérvios bem como pela detenção de 

milhares de civis em condições desumanas na Croácia, foi formalmente acusado 

de genocídio na Bósnia, tendo causado a morte de ao menos nove mil pessoas no 

total.  

 

Em 15/07/2008 os órgãos de imprensa12 publicaram notícia indicando 

que o promotor Luis Moreno-Ocampo do Tribunal Penal Internacional acusou o 

atual presidente do Sudão de planejar uma campanha de genocídio em Darfur 

matando 35 mil pessoas e perseguindo 200 mil refugiados. O promotor pediu a 

prisão de Omar Hassan al Bashir que será o terceiro Chefe de Estado em 

mandato acusado por uma corte internacional. A acusação envolve três denúncias 

de genocídio, cinco de crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, 

extermínio, tortura e abuso sexual, além de crimes de guerra. O acusado negou as 

acusações e afirmou que o TPI não tem jurisdição no Sudão. Segundo o promotor 

a mais alta instância judicial das Nações Unidas geralmente leva três meses para 

decidir sobre um mandado de prisão, contudo a demora pode ser maior porque, a 

                                                           
12 Jornal do Brasil de 15/07/2008 
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despeito de ser o crime mais grave reconhecido pelo direito internacional o 

genocídio também é o mais difícil de provar.     

 

O cenário nacional não se tem mostrado alheio ante o ativismo 

resumido nos exemplos acima. Revelado a emergência de um direito global que 

prevalece sobre a soberania nacional, o ativismo do Poder Judiciário no Brasil 

ganhou destaque na imprensa no início de 2004. Preocupados com a segurança 

interna e Interessados em aumentar o controle sobre os cidadãos que 

ingressavam em território americano, as autoridades responsáveis pela imigração  

nos EUA estabeleceram novo procedimento para visitantes provenientes de 

diversos países dentre eles do Brasil. A exigência de identificação fotográfica e 

digital por ocasião do desembarque de passageiros brasileiros em território 

americano gerou um grande descontentamento tanto dos turistas quanto das 

autoridades nacionais sob a alegação de que o país não colaborava tampouco era 

considerado rota para os terroristas internacionais. Mantida a medida pelas 

autoridades americanas, em 05 de janeiro de 2004, invocando o princípio jurídico 

da reciprocidade o Juiz Julier Sebastião da Silva determinou que as mesmas 

medidas de segurança fossem adotadas no Brasil com os visitantes provenientes 

dos EUA. Se outrora a competência para a adoção da medida coubesse ao 

Presidente da República por constituir uma questão envolvendo a soberania 

nacional, as autoridades brasileiras, ainda que a contragosto, tiveram de aceitar a 

decisão judicial mesmo reconhecendo que ela criava um desgaste nas relações 

entre Brasil e EUA, de acordo com Vianna Lopes (2005).        

 

Para os que identificam no avanço ativista do Judiciário no Brasil uma 

afronta ao princípio da separação de poderes, cabe discorrer sobre um recurso 

constitucional pouco utilizado e que pode potencializar a participação do poder 

respectivo no processo de consolidação democrática. Previsto no inc. LXXI do 

artigo 5º da Constituição de 198813, o mandado de injunção efetivou-se ante a 

                                                           
13 LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania. 
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necessidade do estabelecimento de mecanismos de controle da omissão 

constitucional, pois, da mesma forma como uma lei inconstitucional não pode 

predominar no ordenamento jurídico, seria inadequado admitir a permanência de 

omissões e vazios capazes de prejudicar o exercício de direitos fundamentais 

constitucionalmente consagrados.  

 

Uma ação, tanto quanto uma omissão, pode acarretar o 

descumprimento da norma constitucional, sendo que a violação decorrente de 

comportamento comissivo pode ser combatida por meio da ação direta de 

inconstitucionalidade. Não obstante, quando a inaplicabilidade do comando 

constitucional decorre de uma omissão, como assevera Barroso (2002), os 

ordenamentos jurídicos dispõem de poucos recursos capazes de sanar a inércia 

dos órgãos estatais, havendo inclusive, na interpretação de Canotilho (1993), um 

dogma segundo o qual apenas a inconstitucionalidade por ação seria suscetível 

de controle judicial. A constituição brasileira carregada de programaticidade, ainda 

segundo Canotilho (2001) não é capaz de “...só por si, operar transformações 

emancipatórias”, isto porque além de organizar as funções clássicas do Estado, 

impõe ao legislador uma série de atribuições imprescindíveis para a criação das 

condições necessárias a efetividade dos direitos fundamentais e para a realização 

da justiça  substantiva e não apenas formal, de acordo com Vieira (2002). Ante o 

aspecto dirigente da Constituição de 1988, o estabelecimento de mecanismos 

capazes de assegurar a realização das pretensões normativas, incluindo as 

prestações positivas a cargo do Estado, constitui o desafio que se impõe, e pode, 

do ponto de vista material, ser suprido por meio da implementação de políticas 

públicas que objetivem a realização dos princípios eleitos.  Não obstante, ainda 

segundo Vieira (2002), um dos recursos utilizados para minimizar as omissões do 

sistema político revela-se a partir do momento em que se atribui ao Judiciário a 

função de supri-las, transferindo-se aos tribunais uma competência positiva em 

contraste com a função negativa que caracteriza sua clássica atuação.  
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Nesse mesmo compasso Maciel (2005)  assevera que “O mandado de 

injunção assim como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

constituem, deste modo, um meio de reação “contra a hipocrisia da non decision 

em nível de realização da Constituição e, em especial, do exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais” e uma exceção ao dogma de que só a 

inconstitucionalidade por ação é suscetível de controle judicial.”.  Por conseguinte, 

sendo a omissão inconstitucional um obstáculo cuja superação constitui elemento 

imprescindível para o estabelecimento de aproximação entre o dever ser 

normativo e o ser da realidade social, o mandado de injunção foi instituído para 

inibir a falta de efetividade da constituição em razão da inércia, em especial, do 

Poder Legislativo. Assim, de suma importância destacar o princípio interpretativo 

da máxima efetividade, segundo o qual, na lição de Canotilho (1993) “...a uma 

norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê”,  para 

ressaltar que a tarefa institucional do STF nunca foi tão relevante cabendo-lhe a 

atribuição de nortear sua atividade de forma almejar os melhores resultados, 

sempre levando em conta a necessidade de extrair de uma norma o sentido que 

maior eficácia lhe proporcione. Não sem razão Maciel (2005) indica que 

“...qualquer atuação do STF que seja contrária à realização da Constituição é 

violadora de sua maior obrigação institucional, qual seja a guarda da própria 

constituição que pode ser infringida não só por ação, mas também por omissão.”   

   

Para Barroso (1997) o mandado de injunção tem a natureza de algo 

que “...foi sem nunca ter sido” em razão do pouco sucesso atribuído a sua 

trajetória até o final do século XX. Não obstante, constituindo instrumento eficaz 

na viabilização de direitos e garantias fundamentais, a despeito dos conformistas 

de plantão, poderá constituir poderoso instrumento para suprir eventuais omissões 

do Legislativo e consolidar o Judiciário como ambiente original para a solidificação 

da moderna democracia. Neste sentido, ante a ausência de norma reguladora, em 

decisão paradigmática o STF estabeleceu norma ao julgar os Mandos de Injunção 

nºs 670 e 712, decidindo sobre a greve no serviço público e instituindo norma a 

ser observada para o exercício do respectivo direito.    
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Estudando os efeitos do conjunto de disposições constitucionais que 

instituíram as regras para o amparo coletivo no início dos anos 1990 na Argentina, 

Stephen Meili (2003) identifica as melhores oportunidades para exigir o respeito 

aos direitos sociais e econômicos, tendo sido reiteradamente utilizados para 

garantir a correção cambial dos recursos privados retidos durante o período do 

chamado curralito. Não obstante, Navot apud Figueiredo (2007) informa que não 

só na América Latina encontraremos judiciários ativistas ou progressistas. 

Rompendo os padrões tradicionais da jurisdição constitucional a Suprema Corte 

de Israel é considerada uma das mais ativas neste sentido ainda que enfrente 

uma grande resistência doutrinária. A partir da década de 80 a Corte passou a 

desenvolver um grande número de poderosas ferramentas para intervir na ação 

governamental, inclusive em áreas que em outros Estados essa intervenção 

reputar-se-ia inconstitucional citando alguns exemplos dentre os quais 

destacamos o desenvolvimento de doutrina segundo a qual “...uma figura pública 

detém a confiança popular” através da qual foi possível determinar ao Primeiro 

Ministro a demissão de um agente político do Executivo, ainda que a hipótese de 

afastamento não estivesse amparada em uma norma jurídica específica. 

 

Enriquecendo o debate sobre o ativismo do Judiciário no Brasil, Ruiz 

(2005), cita uma grande variedade de casos concretos onde o Poder Judiciário 

exige a implementação de determinadas iniciativas com o fito de garantir o 

exercício de direitos previstos no ordenamento jurídico. Um dos casos destacados 

pelo autor ocorreu na cidade de Rio Claro, interior do Estado de São Paulo no 

inicio do ano letivo de 1998. Tomando conhecimento de que muitas crianças 

ficariam fora da escola uma vez que no respectivo ano faltariam 500 vagas na 

primeira série do ensino fundamental, o Promotor de Justiça promoveu ação civil 

pública para obrigar o prefeito a criar as vagas faltantes uma vez que os artigos 

211 e 212 da Constituição de 1988 obrigam os municípios a atuarem 

prioritariamente no ensino fundamental definindo até mesmo o percentual da 

receita a ser investido nas respectivas atividades. O autor tomou por referência a 
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obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito (art. 208 da CF), a necessidade de 

haver vagas disponíveis para todas as crianças de forma a impedir que em idade 

escolar permaneçam fora da escola (ECA. Art 208) e a possibilidade de 

responsabilização criminal dos pais prevista no art. 246 do Código Penal, caso 

deixassem de matricular os seus filhos. Embora em audiência preliminar o Chefe 

do Executivo relutasse em criar as vagas necessárias ao atendimento dos alunos 

excedentes, a liminar foi deferida e o alcaide cumpriu a determinação sem 

contestar a ação.  

 

Em caso semelhante decidido em 22.11.2005, onde o Município de 

Santo André recorreu contra decisão que obrigava a disponibilizar vagas em 

creches e pré-escolas para crianças até seis anos de idade o ativismo do 

Judiciário efetivou-se nas razões expostas pelo relator da segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello14 ao julgar o ReAGR 

410715/SP reconhecendo a educação como prerrogativa indisponível e 

imprescindível ao desenvolvimento das crianças. Em entrevista concedida ao 

Jornal O Estado de São Paulo e elaborada pelo site Consultor Jurídico, o 

eminente Relator defendeu a necessidade o Supremo Tribunal Federal 

reinterpretar continuamente a Constituição com o fito de ajustá-la  “às novas 

circunstâncias históricas e exigências sociais” atuando como força moderadora 

dos poderes da república contribuindo assim com o processo de modernização do 

                                                           
14“A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível que deferida às 
crianças a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira 
etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola 
(CF. art. 208, IV). Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe ao Estado, por efeito 
da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional 
de criar condições objetivas que possibilitem de maneira concreta, em favor das crianças de 
zero a seis anos de idade (CF. art. 208 IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e 
unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta 
a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo poder público, de 
prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. A educação 
infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu 
processo de concretização a avaliações meramente discricionárias da Administração 
Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.”   
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Estado brasileiro15. Examinar cautelosamente o posicionamento do Ministro Celso 

de Mello constitui tarefa de fundamental importância para compreender a evolução 

do processo de judicialização no Brasil, já que, tendo se revelado favorável a um 

Poder Judiciário atuante, deverá imprimir, de forma indelével, a orientação 

ideológica a todas as suas decisões na Corte.16  

 

Resgatando o papel histórico do STF na forma como foi concebido o 

Ministro destaca a célebre exposição de motivos de Campos Salles, à época 

Ministro da Justiça do Governo Provisório da República ao registrar que no novo 

regime o Poder Judiciário “...passaria a ostentar um perfil institucional mais 

expressivo, notadamente, porque investido do poder de controle da 

constitucionalidade das leis e dos atos dos demais poderes do Estado.” Cem anos 

se passaram, mudaram o país, a doutrina, a constituição, o quadro político e, no 

                                                           
15 O STF, sob a atual Constituição desenvolveu  uma jurisprudência que lhe permite atuar 
como força moderadora no complexo jogo entre os poderes da República. Desempenha o 
papel de instância de equilíbrio e harmonia destinada a compor os conflitos institucionais 
que surgem não apenas entre o Executivo e o Legislativo, mas, também, entre esses poderes 
e os próprios juízes e tribunais. O Supremo acha-se investido, mais do que nunca, de 
expressiva função constitucional que se projeta no plano das relações entre o Direito, a 
Política e a Economia. O tribunal promove o controle de constitucionalidade de todos os 
atos dos poderes da República. Atua como instância de superposição. A Suprema Corte 
passa a exercer, então verdadeira função constituinte com o papel de permanente 
elaboração do texto constitucional. Essa prerrogativa se exerce, legitimamente, mediante 
processos hermeneuticos. Exerce uma função política e, pela interpretação das cláusulas 
constitucionais, reelabora seu significado, para permitir que a Constituição se ajuste às 
novas circunstancias históricas e exigências sociais, dando-lhe, com isso, um sentido de 
permanente e de necessária atualidade. Essa função é plenamente compatível com o 
exercício da jurisdição constitucional. O desenpenho desse importante encargo permite que 
o STF seja co-partícipe do processo de modernização do Estado brasileiro. 
16 O ativismo judicial é um fenômeno mais recente na experiência jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal . E porquê é um fenômeno mais recente, ele ainda sofre algumas 
resistência culturais, ou até mesmo ideológicas. Tenho a impressão, no entanto, de que com 
a nova composição da Corte, delineia-se orientação tendente a sugerir, no plano da nossa 
experiência jurisprudencial, uma cautelosa prática de ativismo judicial destinada a conferir 
efetividade às cláusulas constitucionais, que, embora impondo ao Estado a execução de 
políticas públicas, vêm a ser frustrada pela absoluta inércia – profundamente lesiva aos 
direitos dos cidadãos – manifestada pelos órgãos competentes do Poder Publico. Impõe-se, 
desse modo, que o Supremo dê passos decisivos não só a propósito da plena restauração do 
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contexto atual o Ministro assinala que o “Tribunal exerce uma típica função 

moderadora” dirimindo entre outros, os conflitos entre o Executivo e Legislativo 

além dos conflitos federativos. Não obstante, revela sua preocupação com a 

manutenção de uma relação harmônica com os outros poderes asseverando a 

necessidade de uma atuação cautelosa “...para que o Supremo Tribunal Federal, 

ao desempenhar suas funções, não incorra no vício gravíssimo da usurpação de 

poder.”   

 

Pode-se afirmar com absoluta segurança que o STF é tem sido 

convocado com relativa freqüência para dirimir questões outrora resolvidas nas 

esferas do Executivo ou do Legislativo. A ativa participação da Corte suprema é 

proporcional à complexidade dos temas a ela submetidos uma vez que o exercício 

da democracia pressupõe a realização de debates capazes de incorporar novos 

valores decorrentes das múltiplas relações sociais que emergem na modernidade, 

sendo adequado registrar a necessidade de uma constante busca pelo equilíbrio 

em ambientes onde estas mesmas relações são notadamente interdependentes17. 

 

Em 1998 o Ministério da Justiça aprovou a Portaria nº 820/98 que 

tratava da demarcação de terras indígenas no Estado de Roraima. Atacado por 

diversas ações judiciais o Ato Administrativo permaneceu sub-judice  impedindo a 

publicação de Decreto do Executivo homologando a demarcação. Utilizando-se de 

uma manobra administrativa, em 13 de abril de 2005 a Portaria nº 534 do 

Ministério da Justiça estabeleceu novos critérios para a demarcação e tornou sem 

efeito, tanto o ato combatido, quanto as ações que questionavam sua legalidade 

no Poder Judiciário. Em 15 de abril de 2005, por meio de Decreto Presidencial, foi 

homologada a Portaria nº 534 do Ministério da Justiça, demarcando-se a reserva 

indígena Raposa Serra do Sol como área contínua18 totalizando 1,74 milhão de 

                                                                                                                                                                                 
mandado de injunção, mas igualmente, evolua em outros temas constitucionais de grande 
relevo e impacto na vida do Estado e dos cidadãos. 
17 Sobre o conceito de interdependência ver Julio Aurélio Vianna Lopes, op cit. 
18 Anuário da Justiça, Consultado em 16/04/2008 no site http://conjur.estadão.com.br/static/ 
text  /34976,1 
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hectares correspondendo a uma parcela representativa do Estado de Roraima. 

Amparada em um laudo antropológico a demarcação atendia ao pleito de diversas 

tribos indígenas que habitam a região,  ONG´s  e, em especial da OEA, uma vez 

que corria junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da respectiva 

organização uma denúncia versando sobre supostas violações a direitos e 

garantias dos povos Ingaracó, Wapixana, Macuxi, Patamona e Tauperang. Dentre 

as medidas cautelares sugeridas pela OEA ao Brasil destacavam-se a atribuição 

de proteger a vida e a integridade de pessoal dos povos indígenas localizados na 

área, respeitando sua identidade cultural e sua especial relação com o território 

ancestral19. 

 

O ato encontra respaldo no §1º do artigo 231 da Constituição de 1988 

que admite a hipótese de demarcação das terras habitadas pelos indígenas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades  produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-

estar e àquelas necessárias à sua reprodução física e cultural. Embora sob o 

ponto de vista administrativo a demarcação tenha observado os procedimentos 

necessários, o Governador do Estado de Roraima ingressou no STF com uma 

Ação Civil Ordinária alegando que o processo administrativo que resultou na 

demarcação da reserva encontra-se impregnado por “nulidades absolutas” que 

viciariam todo o procedimento. O Senador Augusto Botelho, contrário à forma 

como a demarcação efetivou-se, ajuizou ação, com pedido de liminar, para 

suspender a demarcação, existindo ainda outras ações impetradas por produtores 

rurais contestando o ato e pedindo que sejam excluídas do decreto as áreas de 

lavouras de arroz. Portanto, um total de 33 ações encontram-se tramitando no 

STF contestando tanto a legalidade quanto a oportunidade da demarcação. 

 

Como as liminares foram negadas, em 2007 iniciou-se o processo de 

retirada dos ocupantes não indígenas da reserva, Contudo, ante a iminência de 

conflitos armados na região, no início de abril de 2008 o STF determinou a 

                                                           
19 Diário do Senado Federal, terça feira 21/12/2004 
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suspensão do processo de desocupação reabrindo a discussão sobre a 

demarcação das terras, visto que o mérito das ações ainda não foi enfrentado.    

Em 16/04/2008 o Ministro Carlos Ayres Britto do STF, relator das ações, admitiu 

que o decreto homologatório pode – em tese - vir a ser anulado quando o Tribunal 

julgar uma das principais ações que trata de conflito federativo entre o Estado de 

Roraima e a União. O argumento de que a demarcação de área contínua oferece 

riscos à soberania nacional tem sido sustentada por defensores da demarcação 

de terras descontínuas e encontra acolhida entre alguns ministros do STF. Ao 

afirmar que a opinião pública e o STF foram influenciados pelos argumentos de 

que as iniciativas decorrentes da demarcação implicariam em problemas de 

soberania e transtornos para a economia do Estado o Ministro da Justiça 

argumentou “O Supremo agora tem co-responsabilidade20”.  

 

O que merece destaque neste caso não consiste na hipótese do 

Judiciário vir a anular o ato do Poder Executivo, mas no fato de questões 

envolvendo interesses internacionais e soberania territorial sobre a região não 

terem sido abordadas no momento oportuno com a profundidade que o tema 

exige. Caso semelhante, onde a precariedade das discussões na esfera legislativa 

resultou na necessidade do STF efetuar uma abordagem que vai muito além da 

mera avaliação de legalidade sobre o ato combatido, envolve um dos temas mais 

controvertidos já submetidos ao exame da Corte. A discussão acerca das 

pesquisas com células-tronco embrionárias mobilizou diversos segmentos da 

sociedade, em especial cientistas e pacientes que identificaram nas investigações 

científicas a esperança de cura para doenças degenerativas, além da igreja 

firmando sua posição contrária ao desenvolvimento das pesquisas. 

 

A Lei de Biossegurança aprovada em 1995 proibia pesquisas com 

embriões humanos incluindo a manipulação com células-tronco. Em outubro de 

2003 um novo projeto de lei foi enviado à Câmara pelo Poder Executivo ratificando 

o veto às investigações com células-tronco embrionárias. Com a mobilização de 

                                                           
20 Jornal “O Globo” 03/04/2008 
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cientistas e entidades favoráveis, uma mudança no texto do artigo 5º passou a 

admitir a realização das pesquisas21. Aprovada em 25/03/2005 a Lei Federal n° 

11.105 foi alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo ex-

procurador geral da República questionando a constitucionalidade do respectivo 

artigo. Em 05/03/2008 foi iniciado no STF o julgamento do caso. Mais uma fez o 

que estava em debate ia muito além da legalidade e constitucionalidade do artigo 

alvo da ação, mas alcançava a própria oportunidade e conveniência de permitir a 

realização de pesquisas com embriões humanos, dada a existência de uma 

dimensão ética que, até então, não havia sido enfrentada com a seriedade que a 

matéria exigia.  Diante de tema tão complexo o STF realizou diversas reuniões 

com cientistas favoráveis e contrários à realização das pesquisas, demonstrando-

se, conforme antecipava Garapon (2001),  que o espaço simbólico da democracia 

deslocou-se para o Judiciário, de acordo com o relato da geneticista Mayana 

Zatz22 diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano (USP) que participou 

dos encontros. Com efeito, retomadas as discussões no STF nos dias 28 e 29 de 

maio, ao acompanhar o entendimento da maioria, tendo considerado que o artigo 

                                                           
21 Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005 – Regulamenta os incisos II, IV e V do §1º do art. 
225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus 
derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança- CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 
Biossegurança – PNB, revoga a Lei 8974, de 5 de janeiro de 1995 e a Medida Provisória nº 
2.191-9 de 23 de agosto de 2001 e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814 de 
15 de dezembro de 2003 e dá outras providências.     
 Art. 5° É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 
22 Consultado em 18/04/2008 no site http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/  “Dizem 
que somos excêntricos, herméticos, desconectados da realidade, para não dizer malucos. E 
que eles são altivos, formais, donos do saber e da verdade. Nós estamos enclausurados nos 
nossos aventais brancos. Eles nas suas togas imponentes. Quem testemunhou o diálogo 
entre os cientistas e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie e Carlos 
Ayres Britto, no dia 13 deste mês, viu que nada disso é verdade. O diálogo, na verdade, 
iniciou-se no dia 20 de abril de 2007, quando os ministros do STF interromperam suas 
atividades para ouvir os cientistas a favor e contra as pesquisas com células-tronco 
embrionárias. Ao receber os cientistas pela segunda vez, neste mês ministros demonstraram 
de forma definitiva que o espaço para a discussão continua aberto. Quem lucra é a 
sociedade.”   
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5º da referida lei não fere a constituição o Ministro Celso de Mello afirmou que o 

julgamento “...era o mais importante já realizado pelo STF23”.   

 

Interessante observar que os debates promovidos no âmbito do 

judiciário não foram travados durante o período em que a lei tramitou no legislativo 

porque a um outro tema polarizou os ambientalistas e ruralistas em torno das 

discussões sobre a lei de biossegurança. Como os interesse econômicos estavam 

vinculados à liberação dos trangênicos, uma vez que o início do plantio dependia 

da aprovação da lei, o embate sobre as pesquisas com células-tronco 

embrionárias ficou relegado a segundo plano, tendo sido, sob este aspecto, 

aprovada uma regra não precedida pelos debates que a seriedade do tema 

exigiria24. 

 

No âmbito do Poder Judiciário o primeiro semestre de 2008 foi 

enriquecido por debates resgatando um outro tema controverso envolvendo o 

registro de candidaturas. Na última eleição para deputados e senadores o Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de registro de políticos 

envolvidos em determinadas demandas judiciais. Com base na presunção de 

inocência o indivíduo só pode ser considerado culpado após a decisão em última 

instância, não obstante, ante a necessidade de priorizar a ética na política 

brasileira, os Tribunais Regionais Eleitoras tem sustentado a idéia de que o 

aspirante ao cargo eletivo deve ter “vida pregressa” reta independente de haver 

condenação25. Nesse mesmo passo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

emprega esforços na coleta de assinaturas para apresentar um projeto de lei de 

iniciativa popular para impedir a candidatura de indivíduos condenados em 

primeira instância ou envolvidos em denúncias acolhidas pelo Judiciário. “ O 

eleitor tem que verificar a vida pregressa do candidato , não só no aspecto do 

crime, mas se ele tem vocação para o bem comum...” afirmou o secretário 

executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Como a polêmica 

                                                           
23 Jornal do Brasil de 30/05/2008. 
24 Consultado em 18/04/2008 no site http://1folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306ul11308.shtml 
25 Folha de São Paulo e Jornal O Globo de 03/07/2008,  
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encontrava-se sob exame no Supremo Tribunal Federal, e considerando afastada 

a possibilidade de uma solução que pudesse ser adotada já nas eleições 

municiais deste ano, discutia-se nos órgãos de representação da sociedade civil a 

hipótese de divulgação das “fichas sujas” de todos os candidatos envolvidos com 

demandas judiciais, como forma de oferecer aos eleitores um volume adicional de 

informações acerca dos pretendentes aos cargos eletivos. Enquanto isso, no 

Legislativo onde uma boa parte dos representantes está envolvida com algum tipo 

de ação judicial, acumulam-se reclamações contra as iniciativas sob a alegação 

de que qualquer delas fere a presunção de inocência.  

 

A questão foi julgada em 06/08/08 e o  Supremo Tribunal Federal 

decidiu que o veto a candidatos que respondem  processos ou têm condenações 

em instâncias inferiores da justiça afronta o princípio da presunção de inocência. 

Em Brasília os congressistas demonstravam certo desconforto com o fato do STF 

envolver-se com questões político-partidárias, mas reconheciam a própria omissão 

ante a falta de definição quanto a regras mais claras sobre o processo eleitoral.  

Ao tomar conhecimento da decisão o Presidente do Senado, Garibaldi Alves fez o 

seguinte comentário: “ Neste caso, houve certa omissão da Casa. Não teríamos o 

Judiciário interferindo nas nossas atribuições se já tivéssemos legislado sobre o 

tema. Não posso tapar o sol com a peneira.”26.     

 

1.5 – Limitações da bibliografia. 

 

A judicialização das relações sociais constitui um tema recorrente 

dentro das ciências sociais sendo estudado por um grande número de 

pesquisadores. Não obstante, a volumosa produção literária restringe-se a abordá-

lo tomando por referência, especialmente, os enfoques jurídico e sociológico. Sob 

o ponto de vista jurídico procura-se identificar, em especial, os impactos 

decorrentes da constitucionalização dos direitos sociais, os efeitos da maior 

capilaridade operacional conferida ao Poder Judiciário, bem como as 

                                                           
26 Jornal O Globo 07/08/08 
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conseqüências da democratização da justiça decorrentes da atuação do Ministério 

Público e das Defensorias Públicas. Já sob o ponto de vista sociológico, por um 

lado, investigam-se as razões pelas quais uma parcela crescente da sociedade 

recorre ao judiciário para garantia de seus direitos transformando-o em um novo 

lócus de realização democrática, e por outro, a abordagem preocupa-se em 

identificar os efeitos do fenômeno na própria democracia, ao instituir para os 

poderes independentes e harmônicos, um sutil deslocamento de competências 

que robustece o Poder Judiciário. Embora não constituam o objeto central desse 

trabalho, a construção do arcabouço teórico levou em conta os dois enfoques pela 

necessidade agregar informações suficientes para uma adequada compreensão 

do fenômeno, bem como do contexto em que se encontra inserido.  

 

 Por certo, nos dois enfoques que não podem ser compreendidos como 

mutuamente excludentes, os pesquisadores procuram identificar, tanto as causas 

da judicialização, investigando os preceitos que de alguma forma concorrem ou 

contribuem para o seu alargamento, quanto os seus impactos no processo de 

consolidação democrática, empregando conceitos e examinando fundamentos 

próprios das ciências jurídicas e sociais. Não obstante, o objetivo central deste 

trabalho não se encontra compreendido em nenhum destes aspectos, pois, como 

será demonstrado no Capítulo 4, a pretensão desta pesquisa destina-se a 

examinar as conseqüências práticas da judicialização da saúde nos órgãos 

públicos responsáveis pela efetiva implementação das determinações emanadas 

pelo Poder Judiciário, uma vez que a completa realização do direito não se 

encerra com a sentença mas com as prestações positivas praticadas pelo 

demandado com vistas ao atendimento do que foi determinado. 

 

Pouca bibliografia aborda a judicialização da saúde sob este prisma, 

mesmo porque nesse contexto aos fundamentos jurídicos e sociais já tratados 

somam-se os de natureza contábil e, em especial, administrativa por competir ao 

Executivo a atribuição de gerir o plexo orçamentário capaz de viabilizar o 

cumprimento do que a justiça decidiu. 
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1.6 – Metodologia. 

 

Constituída a primeira parte do arcabouço teórico, este tópico destina-

se a informar o leitor acerca da metodologia a ser utilizada nesta pesquisa. 

 

1.6.1 – Objetivo final 

 

O objetivo final desta pesquisa destina-se a identificar as principais 

dificuldades enfrentadas pelo setor de atendimento às demandas judiciais por 

medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, propondo 

alternativas para aprimorar o  processamento das intervenções a serem realizadas 

em atendimento aos pacientes beneficiados pelas sentenças favoráveis proferidas 

pelo Poder Judiciário. 

 

1.6.2– Objetivo intermediário 

Identifica 

Analisar as iniciativas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde 

para melhorar o atendimento aos pacientes que recorrem à justiça tendo em vista 

o recebimento dos medicamentos necessários ao reestabelecimento da saúde. 

 

1.6.3 – Delimitação e relevância do estudo 

 

Um intrincado conjunto de forças concorre para a judicialização da 

saúde cabendo ao pesquisador estabelecer delimitações necessárias de maneira 

a possibilitar que a pesquisa se torne exeqüível e conclusiva. Por questões de 

ordem prática foi definido como objeto do estudo o setor de mandados judiciais da 

SMS/RJ, que, como tantas outras, viu-se diante da obrigação de buscar 

alternativas para atender um número razoável de demandas por medicamentos 

intermediadas pelo Poder Judiciário. Diante dessa realidade inevitável tem-se 

como propósito central identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo setor 
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responsável pelo atendimento das demandas por medicamentos na respectiva 

secretaria. 

 

A relevância do estudo que nos propomos a realizar pode ser avaliada 

a partir dos dados disponibilizados pelo Data SUS constando informação de que a 

insuficiência cardíaca é a principal causa de internação de pacientes com mais de 

65 anos. Só no ano de 2000 foram registradas 400 mil internações por 

insuficiência cardíaca no país e o prognóstico dos pacientes que abandonam o 

tratamento indica que a grande maioria volta a se internar nos hospitais públicos 

antes de um ano e que mais da metade deles vai morrer dentro de quatro anos. O 

custo médio diário de internação de um paciente cardíaco sem complicações é de 

R$139,00 elevando-se a R$250,00 nos casos mais complexos. Cada paciente 

cardíaco atendido nos programas preventivos da SMS custa R$0,37 diários sem 

internação, havendo motivos de sobra para a secretaria identificar as dificuldades 

e superar as barreiras que impedem o acesso aos medicamentos necessários ao 

tratamento das cardiopatias e de outras patologias, ainda que demandados 

judicialmente.  
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Muito mais do que demonstrar que as medidas de natureza preventiva  

são fundamentais para a otimização das políticas públicas na área de saúde, o 

gráfico sugere que uma eficiente estrutura de dispensação de medicamentos pode 

contribuir para a efetividade das despesas da SMS. Portanto, avaliar as 

dificuldades enfrentadas pelo setor de mandados judiciais da SMS e identificar as 

oportunidades a serem desenvolvidas para a melhoria das atividades, constituem 

medidas que poderão contribuir para a maior efetividade dos gastos do setor. 

 

A relevância do tema pode ainda ser verificada em razão dos debates 

que já se iniciaram no STF . Em um recurso do Rio Grande do Norte contra uma 

decisão do Tribunal de Justiça local o  Ministro Marco Aurélio Mello argumentou 

que diante dos limites orçamentários e a necessidade de muitos por 

medicamentos, está em jogo a própria eficácia da atuação estatal27. Por outro lado 

a complexidade da questão tem chamado a atenção de estudiosos estrangeiros. A 

partir de agosto de 2008 antropólogos da Universidade de Princeton em parceria 

com a Universidade da Pensilvânia e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

desenvolverão uma pesquisa com o objetivo de compreender o fenômeno da 

judicialização de medicamentos no Rio Grande do Sul. A pesquisa tem o objetivo 

de apreendê-lo sob todos os ângulos e um dos pontos de estudo será o 

descompasso existente entre a possibilidade de se obter no Judiciário o acesso à 

drogas consideradas de alta tecnologia e a falta de investimentos em infra-

estrutura na área de saúde. O estudo vai considerar ainda a influência dos 

laboratórios farmacêuticos para o fortalecimento desse fenômeno já que o Brasil é 

o décimo primeiro mercado farmacêutico do mundo28.  

 

1.6.4 – Tipo de pesquisa 

 

Para a elaboração deste estudo classifica-se a pesquisa de acordo com 

as peculiaridades da investigação, dividindo-a sob o enfoque dos meios a serem 

                                                           
27 Jornal Valor Econômico 01/08/08 
28 idem 
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utilizados e dos fins pretendidos, tomando por referência os critérios oferecidos 

por Vergara (2006). 

 

Quanto aos meios a investigação combina pesquisa bibliográfica, 

necessária a construção da estrutura teórica deste trabalho, com pesquisa de 

campo uma vez que realizar-se-á um estudo de caso tomando por objeto o setor 

de mandados judiciais da SMS-RJ. A pesquisa bibliográfica se justifica ainda tanto 

pela necessidade de possibilitar o adequado exame da dinâmica institucional que 

acelera a participação do Poder Judiciário nas decisões do Executivo, quanto em 

razão da imprensa conferir grande destaque ao tema atualmente, sendo 

recorrente neste trabalho a referência a publicações jornalísticas abordando o 

assunto. Por outro lado, as pesquisas de campo serão necessárias para identificar 

as maiores dificuldades, bem como as iniciativas adotadas pelo Poder Público 

Municipal para atender as determinações emanadas da justiça no que se refere ao 

fornecimento de medicamentos.     

  

1.6.5 – Universo e amostra 

 

Todos os Municípios e Estados brasileiros estão sujeitos aos 

mandamentos do Poder Judiciário e a judicialização da saúde constitui um 

fenômeno observado atualmente nos mais diversos Estes subnacionais, sendo 

este o universo do estudo. A amostra, por sua vez, está delimitada a um setor 

específico da SMS/RJ que detém a atribuição de atender as demandas judiciais 

por medicamentos no Município do Rio de Janeiro. 

 

1.6.6 – Seleção dos sujeitos e coleta de dados 

 

No setor de mandados judiciais onde a pesquisa de campo será 

desenvolvida trabalham 12 profissionais e a coleta de dados será dividida em duas 

etapas. Como o pesquisador não tem familiaridade profissional com o tema 

pesquisado entrevistas abertas serão realizadas com os dois responsáveis pelo 
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setor, para uma adequada compreensão acerca da logística operacional e dos 

procedimentos administrativos desenvolvidos que se iniciam com o ingresso da 

sentença e terminam com o fornecimento do medicamento pleiteado.   

 

Na segunda etapa aplicam-se questionários compostos por uma breve 

parte introdutória onde se explicitam os objetivos da pesquisa e as motivações que 

levaram o pesquisador a escolha do setor de mandados. Ato contínuo, de forma 

sintética, destacam-se a relevância do estudo e a importância da participação de 

cada um dos respondentes, ressaltando-se que o objetivo da pesquisa consiste 

em identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo setor e buscar 

alternativas que poderão ser julgadas relevantes para minimizá-las.  

 

É relevante registrar que todos os respondentes terão pleno 

conhecimento das pretensões e a utilização de um questionário justifica-se por 

conceder aos sujeitos da pesquisa o tempo suficiente para refletirem sobre as 

questões propostas de forma a apresentarem as respostas adequadas em vista 

das limitações estruturais que balizam a gestão municipal.  

 
 
1.6.7 – Tratamento de dados 

 
 
Considerando que o ambiente institucional influencia o comportamento 

humano e estabelece, ainda que informalmente, determinados parâmetros que 

limitam a conduta dos agentes, as respostas dos questionários aplicados poderão 

revelar as frustrações dos participantes diante da obrigação de atender a 

determinações com as quais não concordavam, ou, eventualmente ante a 

hipótese da escolha de soluções que não lhes pareciam adequadas para os casos 

concretos.  Consequentemente, a natureza do problema de pesquisa e as 

prováveis categorias de respostas a serem apresentadas remetem a uma 

abordagem qualitativa no tratamento dos dados. 
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1.6.8 – Limitações do método 
 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta limitações e 

dificuldades tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, mesmo porque a 

extensão e a complexidade do tema que trata da judicialização do acesso a 

medicamentos possibilitaria uma infinidade de abordagens diferenciadas. Nesse 

contexto, poder-se-ia procurar compreender as motivações que levam os juízes a 

sentenciarem favoravelmente aos autores ou tentar identificar as razões que 

contribuem para que um crescente número de indivíduos busquem na justiça o 

amparo a suas demandas individuais. Não obstante, pretendendo identificar as 

dificuldades enfrentadas pelo setor de mandados no cumprimento de suas 

atribuições o método estará limitado tanto porque a pesquisa incidirá sobre um 

grupo específico de servidores quanto por se restringir a um setor peculiar da 

Secretaria Municipal de Saúde, que apresenta particularidades influenciadas pela 

modelagem de gestão político-administrativa nela aplicada. Pelas razões 

expostas, os resultados da pesquisa não poderão ser generalizados para outros 

Entes da Federação.  

 

Sintetizando o que foi abordado, este capítulo destinou-se a tratar do 

fenômeno denominado judicialização, observado a partir de um deslocamento dos 

centros de debate e decisão que se concentram cada vez mais no Poder 

Judiciário. O capítulo seguinte, por sua vez, trata da saúde e da forma como tem 

sido apreendida ao longo do tempo, com destaque ainda para o arcabouço legal 

que garante sua concessão no Brasil.  
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CAPÍTULO 2 – A SAÚDE 

 

Este capítulo trata da evolução do conceito de saúde e do respectivo 

direito de acesso à sua obtenção, reconhecido e universalizado no Brasil a partir 

da promulgação da Constituição de 1988, ocasião em que foi inserido no leque de 

direitos sociais. Na seqüência discorre-se acerca da organização do Sistema 

Único de Saúde constituído a partir de um conjunto de normas e regras por meio 

das quais se procura distribuir atribuições entre os entes governamentais 

responsáveis pelas prestações positivas necessárias ao atendimento das 

demandas sociais por saúde. O capítulo se encerra com uma  abordagem sobre a 

teoria da reserva do possível que impõe limitadores para as prestações e 

estabelece a imperiosa necessidade da definição de prioridades, como forma de 

otimizar a aplicação dos recursos disponíveis. 

 

2.1 – Universalização do direito à saúde 

 

A concepção de saúde passou por muitas modificações ao longo da 

história tendo sido influenciada tanto pelos costumes experimentados quanto pela 

ideologia predominante nas sociedades ao  privilegiarem a religião, a organização 

econômica, o mercado, o indivíduo e, mais recentemente o bem estar como 

pressupostos que serviriam para explicar sua existência,  justificar sua concessão, 

ou reconhecer sua disponibilidade, conforme asseveraram Kuss e Airis (2005). Se 

outrora a idéia de saúde presumia uma condescendência divina, não sugerindo a 

necessidade de implementação de política pública de massas, a nova realidade 

que emergiu a partir da Revolução Industrial não chegou a ser determinante para 

alterar este quadro. Segre (1997) afirma que a avaliação da situação sócio-

econômica da época foi registrada cientificamente pelos pensadores clássicos, 

dentre os quais, como teórico do liberalismo, Adam Smith para quem o Estado não 

deveria fomentar políticas na área de saúde, já que constituiria um problema da 

sociedade e da igreja.  
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No campo filosófico, conforme Kuss e Airis (2005), coube a Karl Marx a 

compreensão da saúde como um problema do Estado já que ela dependia da 

existência de harmonia entre diversos fatores, como condições de trabalho, 

saneamento, moradia, alimentação, educação entre outros. Na concepção do 

pensador, no regime capitalista, o assalariado sempre explorado não teria 

recursos para suprir suas necessidades básicas de maneira satisfatória, uma vez 

que parte da renda do seu trabalho, a mais valia, seria apropriada pelo patrão e 

não retornaria ao trabalhador como benefício. Como crítico da estrutura 

socioeconômica Marx propôs uma alternativa onde o Estado assumiria as funções 

determinantes para o desenvolvimento das sociedades. 

 

Não obstante, fora das esferas científica e filosófica, atribui-se ao 

Chanceler Alemão Otto Von Bismarck29 o pioneirismo no que se refere  à 

responsabilidade do Estado quanto ao atendimento dos direitos sociais, quando 

apresentou os argumentos que justificariam a aprovação da Lei de Seguros 

Sociais de 1883, conforme registrado por Pereira Junior (2005). Embora iniciativas 

já tivessem sido adotadas em outros países da Europa, as palavras de Bismarck 

inauguraram uma mudança de paradigma no que concerne ao direito à saúde e a 

previdência social, tendo estabelecido uma tendência que se concretizaria em um 

futuro próximo.   

 

A idéia que predominou durante o século XIX de que a saúde estava 

vinculada à existência de condições para o exercício de atividades laborais, 

                                                           
29 “Consideramos ser de nosso dever imperial pedir de novo ao Reichstag que tome a peito a sorte 
dos operários. Nós poderíamos encarar com uma satisfação muito mais completa todas as obras que 
nosso governo pôde até agora realizar, com a ajuda visível de Deus, se pudéssemos ter a certeza de 
legar à Pátria uma garantia nova e durável, que assegure paz interna e desse aos que sofrem a que 
têm direito. È nesse sentido que está sendo preparado um projeto de lei sobre o seguro dos operários 
contra os acidentes de trabalho. Esse projeto será completo por outro, cujo fim será organizar, de 
modo uniforme, as caixas de socorro para o caso de moléstia. Porém, também aqueles que a idade, a 
invalidez tornarem incapazes de prover o ganho cotidiano, têm direito a maior solicitude do que a 
que lhe tem, até aqui, dado a sociedade. Achar meios e modos de tornar efetiva essa solicitude é, 
certamente, tarefa mais difícil mas, ao mesmo tempo, uma das mais elevadas em um estado fundado 
sobre bases morais da vida cristã”.    
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limitada, portanto, a ausência de doenças ou agravos de natureza clínica, 

modificou-se no século XX, especialmente a partir do surgimento da Organização 

Mundial de Saúde em 1946 e da Declaração Universal dos Direitos do Homem30 

em 1948, ocasião a partir da qual os ordenamentos jurídicos de diversos países 

passaram a albergar a possibilidade de garantia dos direitos sociais, inclusive o 

direito à saúde que ganhou tratamento institucional  contemplando o completo 

bem estar físico, mental e social dos indivíduos, conforme Schwartz (2004). 

Decorrente de uma mudança de perspectiva, nessa nova concepção a saúde 

passou a ser diretamente influenciada por uma grande diversidade de fatores que 

vão desde as condições de trabalho, lazer e habitação, à disponibilidade de água 

potável e saneamento básico, estabelecendo-se uma auspiciosa aproximação 

com aquilo que se denomina qualidade de vida. Assim, pode-se estabelecer uma 

graduação de prioridades que se inicia a partir de um nível fundamental onde se 

encontram as necessidades básicas a serem supridas como comer, vestir, dormir 

entre outras. Satisfeitas estas necessidades, em um segundo nível, surgem outras 

demandas relacionadas à segurança e seguridade, satisfeitas na medida em que 

seja reconhecido o direito à propriedade e respeitadas as regras instituídas no 

Estado democrático. No nível mais elevado amadurecem os sentimentos de 

pertencimento e afeição, consequentemente, quanto mais elevada à graduação de 

necessidades dos indivíduos mais próximos eles estarão dos níveis ideais de 

saúde.   

 

Segundo Rezende (2003) o modelo biomédico que sempre orientou o 

atendimento de saúde no Brasil privilegia a apreensão do indivíduo isolado do seu 

contexto familiar e dos valores socioculturais que lhe são inerentes. 

Conseqüentemente, a percepção dos profissionais de saúde sempre foi  

fragmentada, pois descontextualizado do seu ambiente limitam-se às 

                                                           
30 Art. XXV – Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. 
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possibilidades de compreender o efeito que as variáveis familiar e comunitária 

produzem sobre os indivíduos. O aspecto assistencialista das ações de saúde, por 

sua vez, tem preponderado, contribuindo para uma conduta passiva onde a 

sociedade abdica do exercício da cidadania revelando-se a permanente receptora 

das ações empreendidas pelo governo, estabelecendo um constante 

distanciamento  em relação ao que se poderia considerar satisfatório em termos 

de saúde. Portanto, em que pesem as restrições orçamentárias que limitam as 

possibilidades de ação a serem empreendidas pelo poder público, um dos grandes 

desafios a serem superados consiste em abandonar o modelo hegemônico 

biomédico ainda vigente no Brasil para que se possa adotar um modelo 

integralizador onde a saúde seja concebida dentro de um contexto transdisciplinar 

articulado com outras áreas do conhecimento, e outras esferas de atuação do 

Poder Público. Sem maiores digressões a autora afirma que a saúde dos 

indivíduos é diretamente influenciada pela sua qualidade de vida, resultante das 

suas condições sanitárias, educacionais, de moradia, de transporte, de lazer, de 

educação, entre outras determinantes, cuja efetivação depende de prestações 

positivas por parte do Estado.     

 

Com efeito, a atuação do Poder Judiciário pode mesmo facilitar o 

acesso aos serviços de saúde para os indivíduos que demandarem sua 

intervenção se concebermos a saúde dentro do modelo biomédico e 

assistencialista que vigora no Brasil. Contudo, se a compreendermos inserida em 

um contexto interdisciplinar e formos capazes de perceber que o direito à saúde 

vai muito além do atendimento médico ou do fornecimento de medicamentos, 

seremos obrigados e abandonar o sujeito de direitos bem definido por Garapon 

(2001) e reverter o processo de “abalo simbólico do homem democrático” segundo 

definição de Rojo (2004),  para resgatarmos o cidadão que participa ativamente 

das decisões e exerce o controle social articulado sobre as iniciativas adotadas 

pelo Poder Público e que poderão impactar positivamente a sua própria saúde, 

mesmo porque, segundo Tocqueville apud Bauman (2001) “ ...o indivíduo é o pior 

inimigo do cidadão”. Nesse contexto abreviam-se as possibilidades de 
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judicialização do acesso à saúde já que ela passa a ser compreendida como 

conseqüência de todo um contexto sistemicamente articulado que encontra na 

pobreza sua maior ameaça, resultando em desafios que não devem ser 

enfrentados por meio de intervenções pontuais.      

 

2.2 – Gerenciamento da saúde no Brasil de hoje – balizamento 

legal 

 

Contemplada na Seção II, do Capítulo II do Título VIII que trata da 

ordem social, a saúde mereceu destaque na Constituição Republicana de 1988 

como um direito social de natureza fundamental previsto no artigo 6º da norma31. 

A doutrina de Bonavides (2003) indica que os direitos fundamentais são aqueles 

institucionalmente reconhecidos e positivados pelo ordenamento jurídico de cada 

Estado, consolidando-se assim no seio do contexto constitucional em que foram 

assegurados. Consequentemente, conforme Barroso (2002), muito mais do que 

lhe atribuir mera importância conceitual, qualificar determinado direito como 

fundamental significa incrementar formal e materialmente a força regulamentar 

dos institutos jurídicos que lhe dão sustentabilidade, produzindo conseqüências 

práticas, em especial, no que se refere à sua real materialização. Relevante ainda 

mencionar que a Carta Constitucional assegurou diversos direitos fundamentais 

como, liberdade, segurança, seguridade social, propriedade, entre outros. Contudo 

a manifesta hegemonia do direito à saúde decorre da simples compreensão de 

que, quando desprotegido, produz conseqüências que impedem ao individuo o 

exercício de todos os demais.  

 

 No artigo 7º da Constituição Federal, dois incisos tratam da saúde: o 

inciso IV indicando que o salário-mínimo deve ser capaz de atender as 

necessidades vitais básica do trabalhador e de sua família incluindo-se a saúde, e 

o inciso XXII que trata de ações necessárias à redução dos riscos inerentes ao 

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



42  

trabalho por meio da adoção de normas de saúde, higiene e segurança. O inciso II 

do artigo 23, atribui a União, aos Estados e Municípios a competência comum 

para cuidarem da saúde, ao passo que o inc. XII do art. 24 indica que União, 

Estados e Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre a 

defesa da saúde. Pelo artigo 30, inc. VII os Municípios possuem competência para 

prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. Por força dos artigos 19632 e 19733, são 

serviços considerados de relevância pública cuja prestação deve ser executada 

diretamente pelo poder público, por terceiros autorizados ou por instituições de 

direito privado de forma complementar, e se destinam a reduzir os riscos de 

doenças e de outros agravos de quaisquer naturezas que venham a impactar 

negativamente a saúde dos indivíduos. No artigo 19834 foi estabelecida 

modelagem a ser observada na implementação dos serviços de saúde. 

 

  O artigo 199 trata da atuação complementar a ser exercida pelas 

instituições privadas, ao passo que o artigo 200 enumera as atribuições do 

Sistema Único de Saúde, a saber: a) controlar e fiscalizar procedimento, produtos 

e substâncias caracterizadas como insumos de interesse para a área de saúde, b) 

tratar da vigilância sanitária e da saúde do trabalhador, c) regular a formação de 

recursos humanos envolvidos com a saúde, d) participar da formulação da política 

de saneamento básico, e) fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, f) 

fiscalizar e inspecionar alimentos, g) controlar e fiscalizar produção e transporte de 

substâncias perigosas, h) colaborar na proteção ao meio ambiente.  

                                                           
32 Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
33 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. 
34 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. 
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Observa-se assim que o legislador constitucional não foi parcimonioso 

ao tratar da saúde, valendo lembrar que o tema foi abordado nos artigos 208, 220, 

227, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo ainda objeto de 

regulação por ocasião da Emenda Constitucional n° 20/2000. A preocupação do 

legislador com a garantia de acesso à saúde também ficou registrada nas normas 

infraconstitucionais citando-se como exemplo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente35, e a Lei Federal nº 11.74136, estatuto do idoso, que garantem não 

só a assistência farmacêutica mas também a dispensação de insumos 

terapêuticos, tais como próteses e órteses.  

 

De acordo com o comando constitucional, as ações de saúde no Brasil 

efetivam-se por meio de um sistema único integrando as três esferas de governo 

cabendo a cada uma delas um conjunto de atribuições e responsabilidades a 

serem executados em observância aos princípios da universalidade, integralidade, 

igualdade e participação comunitária, extensivos tanto aos serviços prestados 

diretamente pelo poder público quanto àqueles prestados por terceiros ou 

particulares com base em convênios ou contratos. A universalidade deve ser 

compreendida como premissa de inclusão já que a intenção dos legisladores foi o 

de instituir uma garantia que beneficiasse toda a sociedade. A integralidade, por 

seu turno, implica no dever de atribuído ao poder público de oferecer serviços 

                                                                                                                                                                                 
 
35 Art. 11 – É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
§2º – Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 
36 Art. 15 – è assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da 
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 
§2º – Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente, os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 
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integrais, capazes de alcançar quaisquer patologias por mais graves ou raras 

independente das despesas que adequado tratamento possam gerar. A igualdade, 

presente no núcleo formal da estrutura constitucional,37 procura privilegiar a 

isonomia da atenção, ao passo que participação comunitária vincula-se à 

descentralização e democratização das decisões e iniciativas atinentes à saúde. 

  

Feitas as considerações convém ponderar que o advento da 

Constituição Federal de 1988 tornou universal o direito à saúde, desencadeando 

uma discussão quanto a sua auto-aplicabilidade decorrente de eventual caráter 

programático da regra instituída. Os defensores da plena efetividade da norma 

constitucional argumentavam se tratar de direito hábil de ser reivindicado de forma 

imediata e efetiva, tendo encontrado respaldo na decisão adotado pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286-RS de lavra do Ministro Celso 

de Mello38: 

 

Superada a controvérsia, a inovação trazida pela Carta de 1988 

imputou ao Poder Público a atribuição de prestar atendimento a um volume 

adicional aproximado de 60 milhões de pessoas que, até então, excluídas do 

acesso à saúde, eram identificados como “indigentes sanitários”, e dependiam de 

eventuais serviços prestados pelas Santas Casas e pelos poucos Municípios que 

dispunham de alguma estrutura de atendimento na área de saúde. O acréscimo 

das demandas decorrentes do ingresso de novos indivíduos no sistema contribuiu 

para aumentar as dificuldades relacionadas à implementação de políticas públicas 

                                                           
37 Art 5 inc. I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.  
 
38 O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 
destinatários os entes políticos que compõe, no plano institucional,  a organização 
federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira legítima, o cumprimento de seu impostergável 
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 
própria Lei Fundamental do Estado.  
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na área de saúde. Na adequada interpretação de Ribeiro (2006) impedimentos de 

natureza técnica, financeira, gerencial, orçamentária entre outras, “...restringem ou 

retardam as possibilidades de que as ações praticadas no ambiente de gestão 

pública do SUS conduzam a uma atenção universalizada, humanizada e de 

qualidade na efetivação do direito à saúde”  sendo que todas as atribuições devem 

ser desempenhadas dentro de um sistema que ainda não foi capaz de superar os 

desafios da descentralização. 

 

2.3 - Desafios da descentralização 

 

A diretriz da descentralização se fez presente no Brasil a partir da 

década de 80 quando a multiplicidade e a urgência das demandas sociais passou 

a exigir uma estrutura de atuação capaz de superar a ineficiência e as barreiras 

burocráticas do modelo centralizado vigente até então. O movimento municipalista 

que lutou contra a ditadura militar foi fortalecido consolidando uma reação contra o 

processo centralizador que caracterizou o período ditatorial. Assim, o movimento 

democrático e desenvolvimentista incluiu a descentralização e a redistribuição de 

forças e competências como ingrediente imprescindível à democratização do país 

sendo este o contexto em que se efetiva a reforma sanitária brasileira consolidada 

por meio do SUS. Wagner (2006) reconhece como tardia a reforma sanitária 

brasileira, pois o apogeu do reformismo no Brasil incorporou características 

consideradas ultrapassadas e incapazes de assegurar eficiência e equidade ao 

sistema de saúde, tendo ocorrido numa época em que o mundo já convivia com o 

declínio das concepções socialistas e adotava práticas típicas de um neo-

reformismo liberal onde o Estado exercia um papel regulador. Fleury (1994) por 

sua vez, considera bem sucedida a respectiva reforma porque o Estado passou a 

assumir a responsabilidade pela oferta de serviços de saúde, procurando garantir 

a atenção integral e universal utilizando-se de um sistema descentralizado por 

meio do qual se poderia democratizar a formulação e execução das intervenções 

relacionadas à saúde. 
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Motivado pelo desejo de ampliar as garantias e os direitos sociais o 

legislador constituinte estabeleceu competência comum e legislativa concorrente, 

atribuindo a todos os entes da federação a obrigação de cuidar da saúde (art.23 II) 

e legislar sobre a proteção e defesa da saúde ( art. 24, XII). O zelo proclamado no 

campo das intenções produziu um resultado diverso do pretendido, uma vez que 

frequentemente observa-se a omissão de todos ainda que o comando 

infraconstitucional estabeleça a definição do que deve ser atribuição de cada Ente 

da Federação. No argumento político de Alexis de Tocqueville, descentralização e 

democratização do Estado deveriam caminhar juntas com base no pressuposto de 

que a existência de proximidade entre governantes e governados fortalece a 

visibilidade das ações implementadas. Contudo algumas premissas devem ser 

observadas para que a receita proposta não conduza ao fracasso, e os serviços 

de saúde têm se revelado campo fértil para reflexões que não podem ignorar as 

deficiências do federalismo brasileiro. 

 

Abrucio (2006) destaca que cinco questões fundamentais devem ser 

equacionadas em qualquer modelo de descentralização: “a constituição de um 

sólido pacto nacional, o combate às desigualdades regionais, a montagem de 

boas estruturas administrativas no plano subnacional, a democratização dos 

governos locais e a criação de um ambiente intergovernamental positivo.” A 

constituição de um sólido pacto nacional está sujeita ao estabelecimento e a 

busca de objetivos definidos consensualmente entre todos os entes da federação, 

cabendo a cada um deles um conjunto de intervenções que se integram de forma 

sistêmica, tendo em vista o enfrentamento de dilemas básicos e a solução de 

prioridades conjunturais eleitas pela sociedade. A implementação de políticas 

redistributivas capazes de beneficiar as localidades mais carentes de recursos e 

infra-estrutura constitui condição imprescindível para mitigar as diferenças 

socioeconômicas, mesmo porque a desigualdade entre as partes prejudica seu 

desenvolvimento individual edificando barreiras que limitam o desempenho global. 

No caso específico da saúde a ação descentralizada tem prevalecido exigindo a 

participação complementar de todos os entes da federação. Contudo a obsolência  



47  

incipiente dos padrões administrativos nas esferas subnacionais, além de abreviar 

a efetividade da ação estatal, perverte o processo de descentralização,  porque o 

sucesso pretendido por meio da transferência das responsabilidades depende da 

estruturação de um bom arcabouço gerencial nos níveis inferiores de intervenção.   

 

Registre-se que a pujança de qualquer atuação descentralizada além 

de exigir a solidificação das capacidades de cooperação dos operadores e de 

coordenação do governo central, demanda ainda, a consolidação de “capacidades 

político-institucionais tanto do poder central quanto dos governos subnacionais.” 

Nesse contexto, pode-se inferir que o federalismo brasileiro constitui o resultado 

de uma intrincada mistura de forças que combinam executivos fortes com 

legislativos multipartidários. Adicione-se a isto um conjunto de atribuições 

distribuídas de forma supostamente sistêmica entre as três esferas de poder, e, 

para completar o enlace, acrescente-se um complexo sistema de arrecadação e 

distribuição de receitas tributárias que nunca são suficientes para custear os 

serviços públicos demandados pela sociedade. Avaliando a evolução histórica 

deste jogo de forças e interesses,  constata-se a efetivação de um lento processo 

de deslocamento de competências para os entes subnacionais, especialmente no 

que se refere aos serviços de saúde, nem sempre acompanhado pelas formas de 

financiamento necessárias ao seu adequado atendimento. Consequentemente, 

aviltada em seus diretos essenciais, a sociedade de forma crescente, busca no 

Poder Judiciário o alento que lhe fora negado por um Estado provedor decadente.    

 

Não se pretende aqui fazer uma pormenorizada avaliação acerca da 

efetividade das ações de saúde implementadas pelo poder público, mas, partindo 

da constatação de que a descentralização está na ordem do dia, propor uma 

reflexão acerca dos imensos desafios que precisam ser superados na trajetória 

para a construção de uma federação capaz de oferecer a sociedade serviços de 

saúde condizentes com as suas necessidades. Isto porque, no Rio de Janeiro, o 

processo de descentralização e municipalização não foi acompanhado pelo 

necessário amadurecimento político capaz reduzir as divergências partidárias que 
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impediam o compartilhamento da gestão em benefício dos cidadãos, sendo 

razoável ponderar que bem recentemente foram superadas algumas das barreiras 

responsáveis pela falta de alinhamento entre os poderes Municipal e Estadual, 

como será visto no Capítulo 4 deste trabalho.   

  

2.4 -  O Sistema Único de Saúde 

 

Conhecida como Lei Orgânica da Saúde a Lei Federal n° 8080\9039 

instituiu o Sistema Único de Saúde estabelecendo parâmetros operacionais para 

as intervenções de natureza sanitária sendo complementada posteriormente por 

um arsenal normativo40 cuja extensão, sob a pretensão de ampliar as coberturas, 

contribuiu para fragmentar as responsabilidades e desarranjar uma composição 

que não têm sido satisfatória na árdua tarefa de aparelhar o Poder Público com os 

recursos necessários à solução de problemas estruturais atinentes à saúde. O 

artigo 7º da Lei Federal nº 8080/9041 reforça o comando constitucional de natureza 

sistêmica e única fixando os princípios a serem perseguidos no desenvolvimento 

das ações de saúde a cargo da Administração Publica e de serviços privados  

contratados ou conveniados com terceiros. O modelo de organização pressupõe 

um conjunto integrado de ações vinculadas pelos mesmos princípios, concebidas 

de  forma harmônica e orientadas por uma finalidade definida e pré-determinada, 

sugerindo uma atuação regionalizada em conformidade com as peculiaridades de 

cada região, conforme Schwartz (2004).  

                                                           
39 Lei 8.080 de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 
40 Após o advento da Constituição Republicana de 1988 reconhecendo a saúde como um 
dever do Estado a beneficiar todos os cidadãos, foram promulgados diversos diplomas 
legais tratando do tema destacando-se as leis 8.213/91, 8.689/93, 8.896/94, 8.918/94, 
8.926/94, 8.974/95, 9.017/95, 9.029/95, 9.294/96, 9.313/96, 9.434/97, 9.656/98, 9.677/98, 
9.782/99, 9.876/99, 9.961/00 entre outras, além de uma infinidade de resoluções e portarias 
nos mais diversos níveis da federação. 
41 Art. 7 – As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios. 
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O art. 16 da Lei Federal nº 8080/90 elenca as atribuições e 

competências imputadas ao gestor do sistema (Ministro da Saúde) podendo-se 

destacar o dever de participar da formulação e da implementação das políticas 

públicas de saúde como também o de promover a descentralização dos serviços 

de saúde para as Unidades Federadas e os Municípios com a respectiva 

transferência de responsabilidades aos Secretários Estaduais e Municipais. Assim, 

a rede pública nas três esferas de responsabilidade junto com a rede privada 

conveniada, formam uma estrutura regionalizada e hierarquizada subordinada aos 

mesmos princípios decisórios, não tendo sido afastada pela lei a hipótese das 

ações de saúde virem a ser concretizadas por meio de consórcios intermunicipais. 

Os recursos financeiros necessários à implementação das intervenções relativas a 

saúde, em sua grande maioria, são arrecadados pela União e repassados aos 

entes da federação cuja aplicação se sujeita à fiscalização dos conselhos de 

saúde, constituídos por determinação do art. 33 da Lei federal nº 8.080/90. A Lei 

Federal nº 8.142/9042, por seu turno, instituiu o Fundo Nacional de Saúde e 

estabeleceu o repasse automático aos entes da federação dos recursos 

necessários à cobertura das ações implementadas pelos Estados, Distrito Federal 

e Municípios.  

 

Em 1993, a criação da CPMF proposta pelo então Ministro Adib 

Jatene, ancorava-se na necessidade de aumentar a oferta de recursos públicos 

para custear as despesas de saúde. Instituída a contribuição os recursos 

arrecadados, embora não se destinassem integralmente ao custeamento das 

despesas previstas originariamente, concorreram para o acréscimo no orçamento 

da saúde. Há que se registrar porém, que os avanços tecnológicos aliados à 

necessidade de pesquisas permanentes, do ponto de vista nominal, fazem com 

que a inflação da saúde seja maior do que aquela onde são medidos os preços ao 

consumidor. Conseqüentemente, o aporte adicional de recursos não foi suficiente 

                                                           
42 Lei Federal nº 8142/90 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema  Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e dá outras 
providências 
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para tolerar os custos e investimentos necessários para suportar uma demanda 

que não para de crescer.     

 

Segundo afirma Kasznar (2006) em uma situação de equilíbrio, oferta 

e demanda devem guardar entre si relativa equivalência, e, à demanda agregada 

existente deve corresponder uma oferta agregada ligeiramente superior.  No caso 

específico dos serviços de saúde há uma variável que pode ser satisfeita por meio 

dos mecanismos de mercado, comparando-se a natureza dos serviços 

demandados e a oferta disponibilizada pelos Entes nas três esferas de atuação. 

Neste caso a mensuração da oferta leva em conta os suprimentos e a infra- 

estrutura disponível (hospitais, postos de saúde, leitos, profissionais, consultas, 

cirurgias, transplantes, internações etc), ao passo que na quantificação da 

demanda, que obedece a padrões comportamentais e pode ser influenciada 

inclusive pela qualidade dos serviços, são considerados os atendimentos levados 

a afeito em determinado período.    

 

Não obstante, a miséria e a pobreza em que vive uma grande 

parcela da população brasileira, pressupõe a necessidade de intervenções de 

cunho social que escapam aos mecanismos tradicionais de mercado, fragilizando 

qualquer tentativa de quantificação que não busque ancoragem em modelos 

específicos de avaliação. Neste caso, políticas públicas de caráter preventivo e 

educacional também exigem a aplicação de grande soma de recursos, ainda que 

os investimentos nem sempre configurem despesas com saúde, como é o caso do 

saneamento básico e abastecimento por água potável. Sob todos estes aspectos 

a realidade tem revelado incontáveis demandas cuja realização fica limitada por 

restrições de natureza orçamentária, obrigando o poder público a estabelecer 

prioridades definidas nas respectivas leis orçamentárias. O aumento do 

descompasso entre aquilo que precisa e o que pode ser feito efetiva-se no 

momento em que o planejamento elaborado e compromissado nas leis 

orçamentárias deixa de ser executado pela necessidade de priorizar o 



51  

atendimento às determinações estabelecidas pelo Poder Judiciário, alimentando  o 

debate  em torno da reserva do possível. 

 

2.5 – A reserva do possível  

 

É bastante provável que o tormentoso dilema a ser enfrentado neste 

tópico constitua, sob o aspecto teórico, a questão crucial desta dissertação já que, 

em face da carência de meios para prover necessidades de forma adequada,  

descortina-se um debate em torno daquilo que se poderia denominar o mínimo 

indispensável à dignidade da vida humana – a saúde, por constituir dentro do 

ordenamento constitucional, nos dizeres de Rogério Gesta Leal (2006) “...uma das 

condições indispensáveis à construção de uma sociedade livre justa e solidária; à 

garantia do desenvolvimento nacional ; à erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como à redução das desigualdades sociais e regionais: à 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem raça sexo, cor idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. Considerando verdadeiras as 

premissas, dando seqüência ao seu raciocínio o autor pretende sustentar que 

servir como intermediação entre o sistema constitucional e o mundo republicano 

de cunho democrático e social deve ser a função nuclear de qualquer política 

pública no Brasil. Consequentemente, é por meio de condutas estatais vinculadas 

aos comandos previamente delimitados que se pretende reduzir o abismo entre 

“...validade e faticidade que envolve o Estado e a Sociedade Constitucional e o 

Estado e a Sociedade Real no país.”   

 

Assim, as ações públicas destinadas a materializar o direito à saúde 

devem guardar paralelismo em relação às garantias previstas no ordenamento 

jurídico sem perder de vista as regras e princípios basilares da Administração 

Pública, dentre os quais aquele arrolado no inc. I do art. 167 da CF que veda a 

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

realização de despesas que excedam os créditos orçamentários, conforme inc II 

do mesmo artigo. Feitas estas ponderações o autor demonstra que ao se imputar 
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ao Executivo a atribuição pela concretização do direito à saúde deve-se 

compreender que ele é o responsável pela “...dimensão operacional desta 

efetivação ...haja vista que tem a incumbência de gestar o plexo orçamentário que 

se destina a isto, devidamente aprovado pelo Parlamento de cada entidade 

federativa” passando a identificar duas variáveis a serem apreciadas e 

ponderadas por ocasião do atendimento às demandas de saúde: a) A variável 

qualitativo-normativa-constitucional contemplando um direito fundamental; b) a 

variável quantitativa-orcamentária, representativa das possibilidades materiais 

limitadas em face de atendimento de demandas cada vez mais ilimitadas. Embora 

possuam naturezas distintas as variáveis se complementam cabendo à segunda 

constituir marco eventualmente excludente para a efetividade da primeira, mesmo 

porque o direito à saúde deve beneficiar toda a sociedade e não somente os que 

se encontram acometidos por enfermidades ou são beneficiados por decisões 

judiciais favoráveis em suas demandas individuais43. 

 

Com efeito, nas situações em que a Administração Publica não 

consegue satisfazer minimamente as demandas por saúde, o debate pode ser 

alçado a esfera judicial. Não obstante, os responsáveis por sua apreciação devem 

ter em conta que a satisfação de um pleito individual, por mais legítimo que seja, 

poderá inviabilizar a efetivação de muitos outros, tão legítimos quanto este, uma 

vez que qualquer tipo de intervenção pública é abalizada por limitações 

orçamentárias e materiais. Em interpretação assimétrica, a lição de Canotilho 

(2001)44 oferece a exata dimensão de como a questão é controvertida, já que para 

                                                           
43 “Significa dizer que, quando se fala em saúde pública e em mecanismos e instrumentos 
de atendê-la, mister é que se visualize a demanda social e universal existente, não somente 
a contingencial submetida à aferição administrativa ou jurisdicional, isto porque, 
atendendo-se somente àqueles que acorrem de pronto ao Poder Público (executivo ou 
judicial), pode-se correr o risco de esvaziar a possibilidade de atendimento de todos aqueles 
que ainda não tomaram a iniciativa de procurar o socorro público, por absoluta falta de 
informação ou recursos para fazê-lo.”  
44

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  p. 443“ Um direito social sob “reserva dos cofres cheios” equivale, 
na prática, a nenhuma vinculação jurídica. Para atenuar esta desoladora conclusão adianta-se, por vezes, que a 
única vinculação razoável e possível do Estado em sede de direitos sociais se reconduz à garantia do mínimo 
social. Segundo alguns autores, porém, esta garantia do mínimo social resulta já do dever indeclinável dos 
poderes públicos de garantir a dignidade da pessoa humana e não de qualquer densificação jurídico 
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o autor a garantia dos direitos sociais não pode ser limitada em razão da ausência 

de recursos. 

 

Gesta Leal (2006), por fim, registra que a expressão reserva do 

possível foi cunhada pelo Tribunal Constitucional Alemão ao advertir que a 

prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 

exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado de recursos e 

tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo 

que não se mantenha nos limites do razoável. A Corte alemã privilegiou a 

razoabilidade como forma de harmonizar a pretensão individual em face das 

possibilidades do Estado, sabiamente neste caso substituído pela sociedade como 

a provedora primária dos recursos por ele aplicados. Logo, a afirmação e o 

reconhecimento de um direito, não pode implicar o sacrifício de outro, cabendo ao 

poder público em todas as esferas perseguir a conformidade e a harmonização 

entre os direitos constitucionalmente tutelados. Nesse mesmo compasso 

examinando liminares concedidas pelo Poder Judiciário com o objetivo de 

estabelecer intervenções prestacionais positivas, afigura-nos bastante razoável o 

posicionamento adotado por Sarmento (2008)45 ao asseverar que o “...que não é 

generalizável não pode ser concedido”, não sendo coerente albergar medidas que 

não sejam universalizáveis, porque elas acabam constituindo um privilégio para os 

que são beneficiados. 

 

Discorrendo sobre o tema Andrade (2008) destaca a existência de uma 

constante tensão entre a atuação estatal e a efetivação dos direitos sociais, 

atribuindo-a a suposta ausência de um compromisso dos governantes com o 

verdadeiro interesse público. Consequentemente, segundo o autor, “barreiras 

                                                                                                                                                                                 
constitucional de direitos sociais. Assim, por exemplo, o “rendimento mínimo garantido” 
não será a concretização de qualquer direito social em concreto ( direito ao trabalho, direito 
à saúde, direito à habitação) mas apenas o cumprimento do dever de solidariedade imposto 
pelo respeito da dignidade da pessoa humana e pelo direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade....Não haverá um direito fundamental à saúde, mas um conjunto de direitos 
fundados nas leis reguladoras dos serviços de saúde.”   
45 Aula de 10/03/2008 (UERJ) 
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fictícias” são criadas com o intuito de inviabilizar o resgate das dívidas sociais do 

estado brasileiro, dentre elas a reserva do possível, “...elaborada no modelo 

alemão, que não guarda qualquer tipo de comparação com o brasileiro, em 

especial no que se refere ao estágio de evolução social”. Por fim, concordando 

com Vicente de Paulo Barreto, sustenta que este constituiria um argumento 

falacioso ante o desinteresse de minimizar os efeitos de problemas estruturais 

identificados na sociedade brasileira no que concerne à garantia dos direitos 

sociais46. 

 

Não se pretende aqui contestar os argumentos apontando para a 

existência de uma dívida social de grande magnitude do Estado para com a 

sociedade brasileira e também acreditamos que o sucesso de seu resgate 

pressupõe, preliminarmente, a efetiva garantia dos direitos sociais previstos na 

Constituição de 1988 como forma de oferecer aos indivíduos uma oferta de 

serviços em quantidade e qualidade adequadas para a satisfação de suas 

necessidades básicas. Não obstante, deve-se lembrar que o efetivo exercício da 

democracia implica o estabelecimento de escolhas e que a mesma carta que 

pretendeu universalizar os direitos sociais também garantiu o voto aos analfabetos 

e destinou uma parcela razoável das receitas tributárias para custear as despesas 

e garantias aos membros dos Poderes Legislativo e Judiciário, tendo construído 

uma gama de direitos prestacionais e benefícios corporativos cujo custo de 

efetivação se tem revelado extremamente alto em relação ao que a sociedade 

pode suportar com seus tributos. Portanto, depara-se com duas questões que 

precisam ser enfrentadas com maturidade, pois, em que pese a eventual 

inadequação das escolhas materializadas pelas leis orçamentárias, elas 

                                                           
46 “E essa falácia é utilizada correntemente com o objetivo de desviar a atenção do Estado. 
Assim, com o argumento de que não se pode atender a todas as demandas sociais, passa-se 
a ter a desculpa para não atender a qualquer delas, ficando claramente demonstrada a 
intenção daqueles que procuram fundamentos orçamentários para justificar a ausência do 
Estado na implementação dos direitos sociais.”  
“No entanto, a questão a “reserva do possível”, aqui, ganha contornos de dramaticidade, já 
que a idéia de que o Estado brasileiro não possui recursos necessários ao atendimento dos 
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expressam as prioridades estabelecidas pelos representantes democraticamente 

eleitos, ainda que revelem um afastamento em relação aos princípios instituídos 

no núcleo axiológico da constituição. Consequentemente, recursos financeiros 

limitados obrigam os gestores a definirem prioridades, conhecedores da absoluta 

impossibilidade de implementarem, simultaneamente, todas as garantias 

assentadas na Constituição de 1988.   

 

Este capítulo abordou o conceito de saúde procurando demonstrar que 

sua garantia encontra-se vinculada aos novos direitos sociais contemplados na 

Constituição Republicana de 1988 e albergada por normas infraconstitucionais 

aprovadas em consonância com a respectiva orientação. No capítulo seguinte, por 

meio do exame de sentenças judiciais, inicia-se o exame dos impactos 

decorrentes da judicialização da saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
direitos sociais não resiste a uma análise aprofundada de qualquer orçamento público em 
qualquer das esferas da federação...”  
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CAPÍTULO 3 – A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
 

 
O primeiro capítulo deste trabalho abordou a judicialização como um 

fenômeno que se desenvolve e fortalece em ambientes democráticos ao passo 

que o segundo tratou da universalização do direito à saúde, reconhecido no Brasil 

a partir da promulgação da Constituição de 1988, cuja implementação efetiva-se 

por meio de prestações positivas a cargo do Estado atuando por meio do Sistema 

Único de Saúde.  Não obstante, considerando que na área da saúde a oferta de 

serviços não é suficiente para o atendimento de toda a demanda, constata-se que 

uma parcela não adequadamente atendida da população leva seus pleitos ao 

Poder Judiciário ante a esperança de obtenção de uma sentença favorável que 

obrigue o poder público a implementar uma prestação objetiva e individual. 

Contextualizar o posicionamento do Judiciário frente a demandas por realização 

de exames e fornecimento de medicamentos é o desafio a ser enfrentado neste 

capítulo, por meio do exame de sentenças proferidas em casos concretos.  

 
 

3.1 – Os tribunais 
 

Sintetizando toda a abordagem apresentada nos capítulos anteriores 

pode-se asseverar que a emergência de um Judiciário auspicioso e inovador 

decorre, tanto de um cenário de omissões onde Executivo e Legislativo 

negligenciam no desenvolvimento de tarefas que lhes foram constitucionalmente 

atribuídas, quanto em razão do novo panorama legal que universalizou o direito e 

ampliou o escopo interpretativo da saúde, cuja concepção evoluiu da simples 

ausência de doenças ou agravos passando a contemplar o completo bem estar 

orgânico, mental e social, incluindo-se a integridade física e psíquica dos 

indivíduos. Consequentemente, à pessoa humana atribuem-se mecanismos de 

proteção contra todas as ameaças que possam incidir sobre as condições de vida, 

moradia, trabalho entre outras. Não sem razão a atuação do Poder Judiciário tem 

sido determinante para garantir o acesso a determinados direitos, motivo pelo 

qual, como destaca Gouvêa (2003), demandas inovadoras tornaram-se freqüentes 
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nas Varas de Fazenda Pública, assistindo-se a uma proliferação de processos 

destinados a obrigar a Administração Pública a implementar prestações positivas 

desencadeando um fenômeno que pode ser compreendido a partir da percepção 

de que estamos diante de uma gradual “ampliação do espectro de obrigações 

estatais suscetíveis de controle judicial”.    

 

No caso específico da saúde, Cury (2005) indica que durante o ano de 

2001, somente nas Varas de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, mais de 

duzentas ações individuais teriam sido ajuizadas por pessoas interessadas no 

fornecimento de medicamentos. A disponibilização de outros procedimentos 

necessários à manutenção da saúde também são, com freqüência, submetidos à 

apreciação do Poder Judiciário demandando-se além do fornecimento de 

medicamentos e próteses, também o custeio de intervenções cirúrgicas47 

complexas, alcançando até mesmo a realização de tratamentos médicos no 

exterior. Em que pesem as controvérsias comuns diante de temas permeados por 

tamanha complexidade, especialmente em razão das restrições orçamentárias 

alegadas por todos aqueles que se opõem ao atendimento dessas demandas, a 

esperança depositada pela sociedade na justiça e as sucessivas decisões 

favoráveis no que se refere ao direito a saúde permitem que se identifiquem 

determinadas peculiaridades capazes de revelar o juiz do futuro, definido por 

                                                           
47 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Acórdão: Apelação Cível em Mandado 
de Segurança 2000.015379-6. Relator Desenbargador Francisco Oliveira Filho. Em 
03/11/2003. Ementa: Mandado de Segurança – Pleito de Cirurgia Adenoidiana com 
timpanometria com tubo de ventilação bilateral – Recusa do município – Violação  direito 
líquido e certo – Setença positiva – Reexame necessário – Desprovimento. “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção recuperação (art. 196 da CF). “Entre 
proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 
inelanienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer 
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 
Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema- que em razão de ordem ético-jurídica 
impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida (31.1.97, in DJU 
13.2.97, Min Celso de Mello negando, na espécie, o pedido de suspensão de medida 
liminar).  
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Elieser Rosa (1983)48 como operador compassivo e sensível em relação às 

dificuldades que afetam seus iguais, conforme se pode observar a partir do exame 

dos processos listados a seguir. 

 
 
3.2 – A realização de exames e tratamentos de saúde 

 

Tomando por referência as demandas submetidas ao judiciário visando 

à realização de exames e tratamentos alternativos Filpo (2005) enumera diversos 

casos dentre os quais destacamos Mandado de Segurança impetrado por 

munícipe de Petrópolis em face do Secretário Municipal de Saúde49 requerendo, 

entre outros benefícios, a realização de exames de imagem necessários à 

elaboração de um diagnóstico preciso com vistas a um tratamento adequado. 

Atribuindo o status de direito líquido e certo a saúde, uma vez previsto nos artigos 

5º e 6º da Constituição Federal determinou o magistrado o integral atendimento ao 

pleito do autor com um nível de extensão que exacerba os limites do que poderia 

ser considerado razoável50. Não obstante o deferimento da liminar, enfatiza-se a 

                                                           
48 O juiz do futuro terá que ser religioso, qualquer que seja seu credo; juiz filósofo, 
quaisquer que sejam as correntes de opinião que adote, juiz culto, aonde quer que vá buscar 
as excelências do seu saber; juiz que se extasie diante de uma flor e se comova diante de 
uma criança; juiz que se apiede, vendo as lágrimas de um pai ou duma desesperada mãe; 
juiz que traga em si e consigo aquele tesouro de humildade diante das imposturas da vida, 
suas ironias e perversidades, lembrando sempre a velha sentença – homem sou e nada do 
que é  humano reputo alheio a mim; juiz que se sublime, se comova, lendo um poema ou 
ouvindo a voz da natureza no canto dos pássaros, e na ternura de um canto de ninar; juiz-
pai e pai-juiz, fazendo de cada desgraçado que dele espera justiça, um filho das tenebrosas 
núpcias do vício com a maldade; juiz que saiba ver a pureza original do homem embora 
enegrecido pela lama do mal, envilecido pelo crime mais hediondo; juiz que tenha na alma  
a divina centelha da caridade,entendida como amos ao próximo,...”    
49 Mandado de segurança que tramitou no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis 
– RJ sob o n 97.532.008928-1. 
50 “ ... que as autoridades coatoras providenciem a realização dos exames solicitados de 
ressonância nuclear magnética, eletroneuromografia MIE/MID/MSE/MSD e densitometria 
óssea, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, conforme documentos de fls. 24/31, em clínica 
ou hospital conveniado ao SUS, de acordo com relação anexa apresentada pela impetrante, 
às fls. 08/09, arcando, portanto, com todos os custos para a realização daqueles exames, 
além do transporte da impetrante...” 
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amplitude das prestações consideradas pertinentes pelo julgador incluindo o 

transporte da paciente, a realização dos exames solicitados, o fornecimento de 

medicamentos além da realização de hidroginástica, e, por fim, nos solidarizamos 

com a preocupação no que se refere aos níveis de detalhamento das 

determinações propostas por um agente que carece de legitimidade para definir 

prioridades como as que foram aqui observadas. 

 

 Por surpreendente, vale ainda registrar a decisão do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo de Instrumento nº 97.000511-

3 de relatoria do Desembargador Sérgio Paladino, especialmente em razão dos 

julgadores não terem levado em conta o custo efetivo da realização dos direitos, 

uma vez que, neste caso, o Tribunal entendeu que a constitucionalização do 

direito à saúde seria suficiente para determinar ao Estado o custeio de tratamento 

experimental no exterior de menor vítima de distrofia muscular progressiva de 

Duchenne, ao custo de US$163.000,00 (cento e sessenta e três mil dólares) ainda 

que o tratamento não tenha a sua eficácia comprovada. Entretanto, vale aqui 

mencionar que pedido idêntico a este foi rejeitado nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1997.001982-3, julgado em 13/06/2000 no TJSC. 

 

Filpo (2005) registra ainda a sentença proferida em Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face da 

Fundação  Municipal de Saúde de Petrópolis e do respectivo Município propondo-

se a condenação dos réus “na obrigação de prestar assistência terapêutica e 

medicamentosa a todos os munícipes petropolitanos, carecedores dessa 

assistência integral.”  Pela leitura da decisão verifica-se que o julgador teve a 

preocupação de vincular a concessão à comprovação de hipossificiência do autor. 

                                                                                                                                                                                 
Nos mesmos autos foi estabelecida a seguinte determinação: Realizados os indigitados 
exames, pelos documentos colacionados resta demonstrado quais os medicamentos 
necessários para o tratamento da impetrante, bem como a necessidade da hidroginástica. 
Assim sendo, determino a intimação dos impetrados para que providenciem todos os 
medicamentos necessários à impetrante, bem como os meios para que essa possa submeter-
se ao tratamento de hidroginástica. 
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Confirmada em segundo grau de jurisdição a sentença imputava ao poder público 

municipal a atribuição de fornecer a todos os munícipes os medicamentos e 

exames necessários à manutenção de sua saúde51. 

 

A caracterização de hiposuficiência como condição imprescindível para 

ter acesso ao benefício constitui premissa relevante, não obstante, em pesquisa 

realizada por Marques e Dallari (2007)  durante o período compreendido entre 

agosto e dezembro de 2004 foram examinados os processos judiciais que tinham 

por objetivo o fornecimento de medicamentos e insumos pelo Estado de São 

Paulo, tendo sido extraídas conclusões incluindo-se a  informação de que em 

aproximadamente 20% das ações o autor não alega hipossuficiência em seu 

pedido. Utilizando a metodologia do discurso do sujeito coletivo as pesquisadoras 

concluíram que o Poder Judiciário de São Paulo não tem levado em consideração 

as políticas públicas de medicamentos sob a argumentação de que elas não 

podem disciplinar, condicionar ou restringir o exercício do direito à saúde. Ou 

seja, se a Constituição de 1988 reconheceu que os cidadãos teriam direito ao 

atendimento integral à saúde, inclusive a assistência medicamentosa, o Poder 

Público não pode se utilizar de políticas públicas para restringir ou normatizar a 

concessão desse mesmo direito.  

 

 As sentenças fundamentam-se na afirmação do direito à saúde e à 

assistência farmacêutica como direitos integrais e universais dos cidadãos 

brasileiros contidos no arcabouço legal, ignorando, por via de conseqüência, que 

os mesmos foram instituídos de forma ampla atrelados à elaboração de políticas 

sociais e econômicas, uma vez que se encontram inseridos dentre aqueles de 

segunda geração que dependem de intervenções prestacionais de iniciativa do 

                                                           
51 “ Assim tudo bem visto e examinado, torno definitiva a tutela antecipada às fls. 49, que 
passa a integrar esta sentença e julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro para condenar o Município de Petrópolis e a 
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis a fornecerem os medicamentos a todos os 
moradores do Município de Petrópolis, financeiramente hipossuficientes, os medicamentos 
e/ou exames imprescindíveis às suas saúdes...”     
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Estado. Consequentemente, ainda que indiretamente, essas decisões acatadas 

em processos individuais acabam por influenciar a gestão das decisões coletivas 

em razão das necessidades particulares dos autores.  

 

Dentre as decisões analisadas 93,5% resultaram na concessão de 

liminar, sendo que deste total 90,3% foram julgadas procedentes condenando o 

Estado a acolher o pedido do autor. Deste grupo 96,4% condenaram o requerido 

a fornecer o medicamento exatamente nos moldes do pedido do autor o que levou 

as pesquisadoras a presumir que parte das ações podem acobertar os interesses 

de determinados laboratórios farmacêuticos, responsáveis pela produção e 

comercialização de inovações terapêuticas inacessíveis financeiramente aos 

autores. A desconfiança das pesquisadoras foi corroborada pelo Dr. Luiz Roberto 

Barradas Barata (2006), ex-secretário de saúde do Estado de São Paulo52 sendo 

adequado ponderar que a celeuma poderia ser evitada caso fosse integralmente 

observada a regra estabelecida pela Lei Federal nº 9.787/9953 que dispõe sobre a 

vigilância sanitária e denominação de medicamentos tendo determinado, no artigo 

                                                           
52 Nos últimos anos, o avanço da indústria farmacêutica tem sido notório. Entretanto, 
muitos produtos recém-lançados possuem, em maior ou menor grau, eficácia similar à de 
remédios já conhecidos, disponíveis no mercado e inclusos na lista de distribuição da rede 
pública de saúde. No entanto, os novos remédios custam muito mais que os atualmente 
padronizados pelo SUS. Outros produtos, comercializados fora do Brasil ou ainda em fase 
de testes, não possuem registro no país e não devem ser distribuídos pelo SUS, pois podem 
pôr em risco a saúde de quem os consumir. São justamente esses medicamentos que o 
Estado mais vem sendo obrigado a fornecer por pedidos na justiça.  É importante ressaltar 
que a entrega de medicamentos por decisão da justiça compromete a dispensação gratuita 
regular, já que os governos precisam remanejar recursos vultosos para atender situações 
isoladas. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde gasta cerca de R$300 milhões por ano para 
cumprir ações judiciais para distribuição de remédios não padronizados de eficácia e 
necessidades duvidosas. Com esse valor é possível construir seis hospitais de médio porte 
por ano, com 200 leitos cada. Além de medicamentos, o Estado vê-se obrigado a entregar 
produtos como iogurtes, requeijão cremoso, queijo fresco, biscoitos, adoçante, leite 
desnatado, remédio para disfunção erétil, mel e xampu, dentre outros itens.  
53 Lei Federal nº 9787/99 – Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe 
sobre a vigilância sanitária e estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização 
de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. 
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3º54, a utilização do princípio ativo e nomes genéricos em produtos farmacêuticos, 

vedando a prescrição pelo nome comercial.   

 

Por conclusão as pesquisadoras destacam que o equilíbrio social 

pressupõe a compreensão acerca das políticas públicas de cunho coletivo pelo 

sistema jurídico, como forma de capacitá-lo a garantir aos indivíduos o acesso 

aos serviços ofertados pelo Estado e padronizados pelas respectivas políticas, de 

forma a contribuir para que esses serviços estejam ao alcance de toda a 

coletividade e não somente daqueles que tem acesso ao Poder Judiciário. Ou 

seja, como o efetivo exercício do direito à saúde por parte dos cidadãos depende 

de uma atuação proativa do Estado, seja implementando programas de 

assistência médica ou fornecimento de medicamentos, o efetivo exercício do 

direito, neste caso, vincula-se ao sucesso das políticas de saúde instituídas pelo 

Poder Público.   Os operadores do direito, porém, não tem demonstrado tanta 

sensibilidade com os argumentos semelhantes aos que são sustentados pelas 

autoras, e não admitem que um direito constitucionalmente tutelado tenha sua 

concessão vinculada a políticas públicas que não conseguem atender a uma 

demanda que não para de crescer. 

 

Nesse passo merece registro um artigo publicado na Revista do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e assinado pela Juíza de Direito 

Maria Cristina de Barros55, onde são subestimadas tanto a questão orçamentária 

                                                           
54 Artigo 3 – As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as 
prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Ùnico de 
Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na 
sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI). 
55 “ Ainda que não dispusessem da verba que lhes é repassada pela União, não poderiam 
(os órgãos públicos) negar a prestação de serviços essenciais, como saúde, educação, 
segurança (e também justiça e assistência judiciária) sob o mal engendrado argumento de 
que as verbas foram desviadas pra outros fins que não aqueles estabelecidos pela própria 
constituição. Nem se diga que os carentes são muitos, mais numerosos que as verbas públicas 
para atende-los, pois as verbas públicas, como o próprio nome indica, vieram do povo e este 
estabeleceu na Constituição as prioridades, limitando a discricionariedade política e administrativa 
no gerenciamento dos recursos...”  
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quanto a reserva do possível, além de um eventual planejamento de 

investimentos em políticas de cunho coletivo, inviabilizados na medida em que 

sucessivas decisões alberguem argumento semelhante, permitindo-se a 

conclusão de que a preservação do direito prevalece independente da existência 

de recursos suficientes para custeá-lo, não existindo para os magistrados, 

limitações de natureza orçamentária ou financeira capazes de constituir 

empecilho para a imposição de prestações materiais ao ente estatal. 

 

Sintetizando o que foi abordado neste capítulo pode-se considerar  que 

se a demanda submetida a apreciação do Judiciário envolve intervenções de alta 

complexidade, custo elevado ou eficácia duvidosa, as decisões não convergem 

em um mesmo sentido sendo comum sentenças divergentes e até mesmo 

contraditórias para pleitos semelhantes. Contudo, quando o pedido envolve o 

fornecimento de medicamentos, a grande maioria das sentenças é favorável ao 

autor, potencializando-se as chances de vitória quando o produto pleiteado integra 

a lista do SUS como sendo de fornecimento obrigatório por parte dos entes 

públicos. Este é o desafio a ser enfrentado no Capítulo 4 onde relatar-se-ão os 

resultados de estudo de caso efetuado no setor de mandados judiciais da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, procurando identificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelo órgão no atendimento das demandas a ele 

submetidas no que se refere ao fornecimento de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64  

 
 

CAPÍTULO 4 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE 
JANEIRO 
 
 

Nos capítulos anteriores abordou-se a judicialização, a universalização 

do direito à saúde e algumas implicações decorrentes de uma demanda crescente 

frete à incapacidade do Poder Público em prestar  assistência integral a saúde 

prevista na Constituição de 1988, compondo portanto o arcabouço teórico que 

confere suporte a este trabalho.  Este capítulo que ora se inicia trata do objeto 

desta dissertação. Nele avalia-se a estrutura de atendimento do setor de 

mandados judiciais e discorre-se sobre as maiores dificuldades enfrentadas pelo 

respectivo setor no desempenho das suas atribuições, tomando por referência o 

que foi relatado em entrevistas realizadas e informado nos questionários aplicados 

aos servidores que nele trabalham. Por fim abordam-se as possíveis 

oportunidades a serem desenvolvidas com o objetivo de buscar uma melhoria no 

desempenho operacional da SMS/RJ no que se refere ao atendimento das 

demandas judiciais por medicamentos. 

 

 

4.1 – Estrutura de atendimento aos mandados judiciais no 

Município e no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Os primeiros efeitos da judicialização foram observados na SMS/RJ no 

início da década de 90 envolvendo o fornecimento dos medicamentos necessários 

ao tratamento da Aids. Naquele período não havia um órgão responsável pelo 

atendimento e os mandados eram recebidos pela assessoria jurídica da própria 

secretaria que coordenava a aquisição e o fornecimento dos respectivos 

medicamentos. A criação de programas públicos destinados ao atendimento dos 

pacientes soropositivos contribuiu para a redução das demandas pelas drogas 

anti-retrovirais, contudo, as decisões judiciais adotadas nos respectivos pleitos 

formaram jurisprudência e abriram caminho para que os pacientes passassem a 
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exigir toda sorte de medicamentos e insumos de saúde, obrigando o poder público 

municipal a criar um grupo de trabalho responsável pela coordenação dos 

atendimentos. Posteriormente este grupo constituiu o setor de mandados judiciais 

da SMS/RJ. 

 

Embora a pesquisa esteja restrita ao âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde apresenta-se a seguir um breve relato acerca das iniciativas do Estado do 

Rio de Janeiro que também se viu diante da obrigação de constituir uma estrutura 

operacional responsável pelo atendimento das demandas judiciais por saúde e 

fornecimento de produtos farmacêuticos. Em 11/05/2005 foi publicado no DORJ a 

Resolução SES nº 2732 que estabeleceu as regras para o recebimento de 

mandados judiciais a serem cumpridos no âmbito da Secretaria Estadual de 

Saúde. A publicação da resolução teve por objetivo organizar a estrutura de 

atendimento por meio da criação de uma “Central de Mandados Judiciais” 

denominada posteriormente de “Central de Atendimento de Mandados Judiciais 

(CAMJ)”, além de padronizar os procedimentos internos como forma de garantir 

maior celeridade quanto ao atendimento das respectivas decisões. Depois de 

recebidos os mandados eram divididos em três categorias56 e passavam a 

merecer atenção de acordo com a natureza da determinação imposta pelo Poder 

Judiciário.  

 

Na primeira categoria encontravam-se as intimações para prestar 

informações em mandados de segurança e outros mandados pessoais ao 

Secretário de Estado de Saúde ou aos Subsecretários. Estes eram imediatamente 

submetidos à Assessoria Jurídica da Secretaria a quem incumbia a atribuição de 

prestar esclarecimentos acerca das indagações apresentadas. Na segunda 

categoria eram classificados os mandados de intimação de busca e apreensão 

cujo objeto consistia no fornecimento de todo e qualquer medicamento ou insumo, 

bem como internação ou realização de exames. Após serem recebidos 
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constituiam um processo administrativo cabendo à própria Central de Mandados 

Judiciais aperfeiçoar seu atendimento caso se tratasse de pedido de medicamento 

ou insumo disponível no estoque da secretaria, ocasionando a imediata entrega 

ao beneficiário mediante recibo próprio. Caso se tratasse de medicamento ou 

insumo não disponível, o processo era encaminhado à  Coordenação Geral de 

Materiais e Serviços para que informasse se existia algum procedimento 

administrativo visando sua aquisição, ou, em caso negativo para que se  

promovesse a imediata compra por meio de procedimento padrão para compras 

utilizando-se da dispensa de licitação por emergência fundamentada no art. 24 da 

Lei Federal n° 8.666/9357. Na terceira categoria eram reunidos os mandados 

determinando a realização de exames e internações que seriam submetidos à 

Superintendência de Serviços de Saúde para o imediato cumprimento.  

 

Tendo em vista a necessidade de conferir maior visibilidade aos 

procedimentos adotados, em 01/02/2006 a Secretaria Estadual de Saúde publicou 

a Resolução nº 2936/06 por meio da qual foi criada uma comissão externa para o 

acompanhamento da logística e da política estadual de medicamentos de 

dispensação em caráter excepcional; de medicamentos de suporte terapêutico 

para pacientes portadores de HIV/AIDS e das demandas judiciais para os 

respectivos medicamentos. Esta comissão era formada por diversos membros da 

Secretaria Estadual de Saúde contando ainda com membros representando 

associações de pacientes renais crônicos e transplantados, portadores de hepatite 

C e  hepatites virais, pacientes artríticos, pacientes portadores de fibrose cística, 

doença de Gaucher, talassemia e portadores de transtornos mentais e delirantes.      

 

A estrutura foi mantida em funcionamento até 28/12/2006 ocasião em 

que foi publicada a Resolução n° 3215/06 estabelecendo um procedimento 

                                                                                                                                                                                 
56 A divisão em categorias não está relacionada com a importância da demanda, mas tão 
somente com a sua natureza, inexistindo qualquer pretensão de natureza hierárquica entre 
elas. 
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diferenciado para o recebimento de mandados judiciais. A alteração decorreu da 

percepção de que a maioria dos mandados determinava a aquisição de 

medicamentos e insumos médicos não incluídos dentre os que o Ministério da 

Saúde indicou como sendo da competência dos Estados, ou que não faziam parte 

das grades de medicamentos padronizados, conforme programas de Assistência 

da Secretaria, e que, consequentemente, não eram ordinariamente incluídos no 

planejamento de compras.   

 

Embora do ponto de vista normativo o Estado tenha montado uma boa 

estrutura de atendimento às demandas judiciais por medicamentos, por razões 

que não serão abordadas nesse estudo ela não produziu os resultados esperados 

e a Secretaria Municipal de Saúde foi sobrecarregada pelas atribuições que o 

Estado não cumpria, conforme será visto a seguir. 

 

4.2 – O Fornecimento de medicamentos 

 

A partir da entrada em vigor da Constituição de 1988 definindo a saúde 

como direito social de natureza fundamental, tornou-se necessária a elaboração 

de uma política racional de assistência farmacêutica que contemplasse o maior 

número possível de agravos, mesmo porque, desde a década de 70 a 

Organização Mundial de Saúde publica uma lista modelo de medicamentos 

essenciais e estimula a elaboração de listas nacionais como diretriz fundamental 

das políticas de saúde.  A lista modelo é considerada uma referência e deve ser 

adaptada a realidade de cada país em virtude de características locais, perfil 

epidemiológico da população e disponibilidade de medicamentos em seu 

território.  Após um período de discussões, em 30/10/199858, instituiu-se a Política 

                                                                                                                                                                                 
57 Lei Federal nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Púbica e dá outras 
providências. 
58 Ministério da Saúde. Portaria n 3.916, de 10 de novembro de 1998. Aprova a Política 
Nacional de Medicamentos. Diário Oficial da União 10 de novembro de 1998; Sessão 1. 
Ministério da Saúde. Portaria n 507/GM, de 27 de abril de 1999. Publicada a revisão da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Diário Oficial da União, 27 de 
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Nacional de Medicamentos por meio de portaria do Ministério da Saúde e 

posteriormente, por meio da Portaria nº 507/99 foi publicada uma Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), observando os critérios 

recomendados pela OMS. Dentre os objetivos almejados pelas duas portarias, 

pretendeu-se formular as diretrizes de reorientação do modelo de assistência 

farmacêutica, com a definição das atribuições das instâncias político-

administrativas do SUS, estabelecendo-se uma modelagem de ação coordenada 

entre os três níveis de governo.  

 

Dentre as competências atribuídas ao gestor municipal inclui-se a 

dispensação de medicamentos essenciais de atenção básica ao passo que ao 

gestor estadual caberia a responsabilidade específica quanto ao fornecimento dos 

medicamentos excepcionais, contemplando aqueles de alto custo ou de uso 

continuado definidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde. A lista é atualizada e revisada permanentemente sendo que 

em 2001 foi instituída a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Comare, contando com a 

participação de representantes de instituições vinculadas à comunidade científica. 

Nova versão do Rename foi elaborada em 2006 e a Comare recebeu 370 

propostas de modificações da lista sendo que os laboratórios privados foram 

responsáveis por 58% das solicitações de alterações, 24% foram propostas por 

Instituições Públicas, e 13% por sociedades de especialistas.  

 

 O processo de fornecimento de medicamento inicia-se a partir do 

atendimento do paciente em uma das unidades do vinculadas aos SUS, ocasião 

em que será verificado o cumprimento dos critérios de inclusão estabelecidos nos 

                                                                                                                                                                                 
abril de 1999; Seção 1. Ministério da Saúde. Portaria n 131/GM, de 1 de fevereiro de 2001. 
Diário Oficial da União, 1 fevereiro de 2001; Seção 1. Ministério da Saúde. Portaria n 
373/GS de 27 de fevereiro de 2002. Aprova, na forma do anexo desta portaria, a norma 
operacional da assistência à saúde – NOASSUS 01/2002 que amplia as responsabilidades 
dos municípios na atenção básica, estabelece o processo de regionalização como estratégia 
de hierarquização dos serviços de saúde e procede a atualização dos critérios de habilitação 
de estados e municípios. Diário Oficial da União, 28 de fevereiro de 2002; Seção 1. 
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Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT – previstos para as doenças 

contempladas em programas de saúde instituídos pelo poder público, cujo 

financiamento decorre de uma ação conjunta do Ministério da Saúde e das 

Secretarias de Saúde. Embora existam raras exceções onde os medicamentos 

são adquiridos de forma centralizada, de maneira geral, os recursos são 

repassados mensalmente, cabendo aos Estados e aos Municípios todo o 

processo de programação, aquisição, armazenagem e distribuição, não existindo 

limite de atendimento aos usuários.   

  

A portaria GM/MS nº 2.577 de 27/10/2006 define a lista e os valores de 

repasse aos Estados disponibilizando medicamentos nas situações enquadradas 

segundo os seguintes critérios: 

 

1.1 - doença rara ou de baixa prevalência, com indicação de uso de 

medicamento de alto valor unitário ou que, em caso de uso crônico ou 

prolongado, seja um tratamento de custo elevado; e  

 

1.2 - doença prevalente, com uso de medicamento de alto custo 

unitário ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, seja um tratamento de 

custo elevado desde que: 

 

1.2.1 - haja tratamento previsto para o agravo no nível da atenção 

básica, ao qual o paciente apresentou necessariamente intolerância, 

refratariedade ou evolução para quadro clínico de maior gravidade, ou 

 

1.2.2 - o diagnóstico ou estabelecimento de conduta terapêutica para o 

agravo estejam inseridos na atenção especializada. 

 

A lista é reavaliada periodicamente e a inclusão de novos 

medicamentos ou ampliação da cobertura para aqueles já existentes depende da 
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comprovação de sua eficácia e respectiva vantajosidade clínica e financeira em 

relação aos outros recursos terapêuticos já disponíveis. 

 

Não obstante a existência de atribuições a serem cumpridas tanto pelo 

Estado quanto pelo Município, nas entrevistas abertas realizadas com os 

responsáveis pelo setor de mandados judiciais da SMS-RJ, constatou-se que até 

o final de 2006 a secretaria era sobrecarregada com decisões cujo atendimento 

caberia ao Estado, nos termos da divisão de competências estabelecida pelo 

SUS. Contudo, ante a omissão dos órgãos do Estado a SMS/RJ enfrentava 

muitas dificuldades para fornecer os medicamentos excepcionais que estão fora 

de sua competência. A informação apresentada pelos entrevistados pode ser 

confirmada pelo exame da Ação Civil Pública nº 2006.51.01.010173-1.6001 

movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro 

em face da União e do Estado do Rio de Janeiro e que tramitou na 28º Vara 

Federal do Rio de Janeiro. O objetivo da ação era exigir do poder público a 

disponibilização de medicamentos constantes da tabela do SUS e como 

antecipação dos efeitos da tutela, em síntese, os autores propuseram:  

 

a) Que fosse determinado à União a aquisição de todos os 

medicamentos constantes do Grupo 36 da Tabela SAI/SUS, necessários à 

manutenção do abastecimento regular à população do Estado do Rio de Janeiro, 

de acordo com a demanda informada pela Secretaria Estadual de Saúde;   

 

b) O estabelecimento das seguintes determinações ao Estado do Rio 

de Janeiro: 

 

1: Informe ao juízo e ao Ministério da Saúde a quantidade de 

medicamentos em estoque e a demanda estimada para os três meses 

subseqüentes ao deferimento da antecipação de tutela; 
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2: Dispense os medicamentos adquiridos nos termos da legislação 

vigente, inclusive aqueles adquiridos pela União adotando as demais medidas 

administrativas pertinentes; 

 

c) Que fosse determinado à Secretaria do Tesouro Nacional o bloqueio 

do valor correspondente aos royalties de petróleo pagos ao Estado do Rio de 

Janeiro e a respectiva transferência dos recursos  para conta à disposição do 

juízo, de valor correspondente à diferença mensal entre o valor médio de mercado 

dos medicamentos excepcionais e o valor da tabela SAI/SUS, adequando-se este 

valor à quantidade de demanda informada pela Secretaria de Estado da Saúde 

em relação aos meses subseqüentes.  

 

Discorrendo em relatório com vistas a fundamentar suas razões de 

decidir o Juiz Alceu Maurício Júnior  relatou que o que se pretendia, em última 

análise, encontra absoluta previsibilidade dentro das políticas publicas relativas ao 

fornecimento de medicamentos, inexistindo qualquer pretensão de alterá-las mas, 

tão somente ver cumpridas as diretrizes dessas políticas pelos órgãos 

competentes dentro dos limites por eles mesmos traçados. Ponderou o julgador 

que, quando se discute a acerca do fornecimento de medicamento decorrente de 

decisões judiciais frequentemente levantam-se questões sobre a falta de 

legitimidade do Judiciário para interferir nos atos do Executivo sob a alegação de 

que a separação dos poderes deve ser respeitada. O argumento pode se revelar 

adequado quando a justiça fundamenta a obrigação estatal do fornecimento dos 

medicamentos, com base nos princípios constitucionais insculpidos no art. 196 da 

Constituição Federal, sem que a decisão encontre-se albergada por um 

embasamento legal específico. Para tanto, cita caso examinado pela Presidente 

do STF ao decidir sobre a Suspensão de Segurança nº 3263, proposta conta a 

liminar concedida pelo TJ-GO ao determinar o fornecimento gratuito de 

medicamentos destinados ao tratamento da infertilidade feminina e que não se 

encontravam dentre aqueles listados na Portaria nº 2577/2006 do Ministério da 
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Saúde, onde estão relacionados os remédios de alto custo a serem fornecidos 

gratuitamente. 

 

Aprofundando seus argumentos cita ainda a Suspensão de Tutela 

Antecipada interposta contra a liminar concedida em ação que determinou ao 

estado de Alagoas o fornecimento de todos os medicamentos necessários ao 

tratamento de pacientes renais crônicos em hemodiálise e pacientes 

transplantados.  Neste caso em decisão, o STF demonstrou que a norma do art. 

196 da Constituição, refere-se em princípio à implementação de políticas públicas 

que alcancem a população como um todo garantindo-lhe acesso universal, 

isonômico e igualitário em detrimento do atendimento de situações 

individualizadas. Consequentemente, se o Estado fosse obrigado a fornecer todos 

os medicamentos solicitados, limitar-se-iam as possibilidades de oferta de 

serviços básicos de saúde ao restante da coletividade.  Assim o pedido foi 

parcialmente deferido, em especial no que se refere aos medicamentos previstos 

nas portarias do SUS como sendo de disponibilização obrigatória. 

 

Retornando ao caso que lhe competia decidir, sustentou o julgador que 

a situação é bastante diferente, pois o pleito incide sobre medicamentos cuja 

distribuição gratuita foi assegurada pela administração do SUS, por meio da 

Portaria GM nº 2.577/2006. Consequentemente ponderou que o cerne da questão 

vincula-se a execução de uma política pública de saúde aprovada pelos próprios 

réus, inexistindo razões para se falar em violação do princípio de separação dos 

poderes, tampouco em intervenção do Judiciário em área de competência do 

Executivo. Consequentemente estabeleceu  um prazo de 30 dias para que a 

União e o Estado do Rio de Janeiro normalizassem a aquisição e o fornecimento 

dos medicamentos de Dispensação Excepcional definidos na Portaria GM nº 

2.577/06, exigindo ainda a apresentação de relatórios mensais informando sobre 

os processos de aquisição, os montantes gastos, disponibilidades de estoque, 

bem como sobre as providências tomadas com vistas à regularização da 

distribuição dos medicamentos. 



73  

 

A sobrecarga que incidia sobre a SMS/RJ em razão do descuido das 

autoridades estaduais pode ainda ser avaliada comparando-se os valores gastos 

com decisões judiciais no Estado e no Município do Rio de Janeiro nos anos de 

2007 e 2008.  
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Fonte. Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Jornal Valor Econômico de 

01/08/08. 

Os dados de 2008 correspondem aos meses de janeiro a julho e os valores estão expressos 

em milhões de reais. 

Estado R$7.000.000,00 em 2007,  R$27.000.000,00 milhões até julho de 2008. Município 

R$16.800.000,00 milhões em 2007, R$7.700.000,00 até julho de 2008. 

 

Observando o gráfico verifica-se que a partir de 2008 o Estado passou 

a assimilar uma parcela de responsabilidade que embora fosse sua, recaía sobre 

o Município anteriormente. Consequentemente este foi desonerado em valores 

que atualmente atingem importância aproximada de quatrocentos mil reais 

mensais. Esta acomodação decorreu da iniciativa adotada pelo Estado no sentido 
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de melhorar a dispensação dos medicamentos excepcionais e foi motivo de 

divulgação na imprensa em 27/02/08 com a publicação de informação indicando 

que o governo já consegue atender três vezes mais pacientes do que em 200659. 

Observa-se assim que a maior dificuldade enfrentada pelo setor de mandados 

judiciais da SMS/RJ, decorrida de uma demanda excessiva por medicamentos 

cuja dispensação escapava às suas competências.  Outras duas iniciativas foram 

determinantes para a redução das dificuldades enfrentadas pelo setor de 

mandados da secretaria no serviço de dispensação de medicamentos, cabendo 

discorrer sobre a criação de uma central única de mandados judiciais e sobre os 

acordos firmados em 2007 entre Estado, Município e Defensoria Pública, como 

veremos adiante. 

 

4.3 – Efeitos da solidariedade e a distribuição de competências 

 

Estado e Município tem obrigação de prestarem assistência à saúde, 

nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, pois os dispositivos 

apontam como dever comum dos entes da federação a prestação de assistência 

pública, estabelecendo responsabilidade solidária na implementação de políticas 

públicas que tenham por objetivo a redução dos riscos de doença e de outros 

agravos. Como informado alhures a operacionalização desta prestação exige uma 

distribuição de competências entre os entes subnacionais, em especial no que se 

refere ao fornecimento de medicamentos, competindo ao Estado a dispensação 

de medicamentos excepcionais e ao Município, dos medicamentos de atenção 

básica. Não obstante, existem medicamentos que não estão presentes nas listas e 

são identificados como integrantes de uma “zona cinzenta” onde se incluem, entre 

outros, medicamentos cuja comercialização não foi autorizada no território 

nacional porque seu registro ainda não teria sido concedido pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa.  

 

                                                           
59 Jornal O Globo 27/07/2008. 
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 Como os operadores do direito reconhecem que a solidariedade da 

obrigação prevalece independente da divisão de competências estabelecida em 

norma infraconstitucional, nos pleitos destinados ao fornecimento de 

medicamentos a condenação aproveita tanto o Estado quanto o Município o que 

acarreta grandes problemas operacionais, especialmente quando o demandante 

apresentava a sentença no Município exigindo o fornecimento de um 

medicamento excepcional cuja dispensação integra a competência do Estado.  O 

mesmo acontece quando a sentença é apresentada no Estado para o 

fornecimento de um produto farmacêutico necessário ao tratamento de doenças 

que integram programas municipais de saúde, tais como os de hipertensão e 

diabetes, onde os pacientes cadastrados recebem tanto os medicamentos quanto 

o acompanhamento médico periódico. Nestes casos, ainda que o Ente 

operacionalmente responsável pelo fornecimento tenha o medicamento em seu 

estoque, a existência de obrigação solidária impõe ao demandado a atribuição de 

promover uma aquisição emergencial, normalmente com base no artigo 24 da Lei 

Federal n° 8.666/93, e fornecê-lo ao autor.  

 

Esta situação era agravada em decorrência de divergências de 

natureza política que impediam um acordo entre Estado e Município com vistas a 

equacionar suas respectivas competências objetivando o pronto atendimento das 

sentenças sem a necessidade de aquisições emergenciais que, em geral, 

acarretam despesas onde urgência prevalece em detrimento da economicidade. A 

falta de diálogo ocasionava ainda uma outra conseqüência nefasta para os cofres 

públicos, quando a mesma sentença era apresentada nos órgãos do Estado e do 

Município simultaneamente, e o autor recebia o medicamento em duplicidade, 

havendo o registro de casos em que o paciente revendia o medicamento que 

havia recebido em excesso. 

 

Com a nova gestão estadual inaugurada em 01/2007, inicia-se o 

diálogo entre Estado e Município com vistas a equacionar suas competências e 

buscar mecanismos capazes de otimizar o atendimento das sentenças proferidas 
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pelo Poder Judiciário. Em 18/07/2007 uma iniciativa importante foi adotada e 

culminou com a criação, por meio da Resolução Conjunta SEDESC/SMS nº 

36/200760, de uma Central Única de Demandas Judiciais, formada por membros 

das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. A partir desta data todas as 

demandas judiciais passaram a ser recebidas em um mesmo local onde um grupo 

de trabalho faz a triagem e distribui as sentenças de acordo com a respectiva 

competência para atendimento. A iniciativa adotada produziu alguns benefícios 

para os pacientes atendidos no setor de mandados judiciais da SMS-RJ, dentre os 

quais podemos enumerar:  

 

a) Acelerou o atendimento das determinações judiciais, visto que o 

pleito é encaminhado à secretaria responsável pelo fornecimento, de acordo com 

as competências operacionais estabelecidas pelo SUS e definidas no Rename. 

Como a sentença é encaminhada somente o Ente responsável pela dispensação 

do medicamento, em grande parte dos casos o setor de mandados judiciais da 

SMS/RJ já não enfrenta tanta dificuldade para disponibilizar medicamentos cuja 

dispensação integra as competências municipais. Quando se trata de produto de 

uso continuado, a aquisição é feita em quantidade suficiente para atender ao 

mínimo de quatro meses de consumo evitando que o paciente necessite recorrer 

mensalmente ao setor de mandados para receber os produtos. Ao final de quatro 

meses ele não precisa de nova liminar para conseguir mais medicamentos, 

bastando a apresentação de uma receita médica atualizada indicando que persiste 

o tratamento com o uso do mesmo remédio. A dispensação por períodos 

quadrimensais resulta em uma vantagem já que o paciente passa mais tempo sem 

comparecer à central, contudo gera uma despesa adicional quando médico 

suspende o uso do medicamento antes do quarto mês e o paciente não devolve o 

excedente não utilizado.    

 

 b) Reduziu as despesas uma vez que limitou as compras emergenciais 

quando o demandado não era operacionalmente responsável pelo fornecimento 

                                                           
60 Dispõe sobre a estrutura conjunta de centralização de atendimento demandados judiciais. Publicada no 
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do medicamento pleiteado. A informação foi disponibilizada pelo setor de compras 

da SMS/RJ e pode ser confirmada pela notícia divulgada em 01/08/08 no jornal 

Valor Econômico tendo sido tratada no tópico 4.2 deste trabalho. Todas as 

sentenças judiciais distribuídas pela Central de Demandas para a SMS/RJ são 

cadastrados como processo e encaminhados ao setor de mandados judiciais.  

Neste setor o medicamento solicitado é inserido em uma planilha, alterando 

imediatamente a estimativa de aquisições estabelecida pela secretaria a ser 

processa por uma central de compras. No ano de 2007, esta central gastava 

aproximadamente R$1.500.000,00 mensais para o atendimento das demandas 

judiciais. Atualmente a despesa caiu para R$1.100.000,00 mensais em razão do 

trabalho em conjunto realizado com o Estado.  

 

A grande maioria dos medicamentos da chamada farmácia básica 

necessários ao atendimento dos programas de saúde instituídos pelo Município, 

são adquiridos por meio do sistema de registro de preços previsto pelo art. 1561 da 

Lei Federal nº 8.666/93. Para Justen Filho (2008)62 o sistema é adequado por 

assegurar a flexibilidade em contratações onde as aquisições não podem ser 

previamente definidas com precisão. Consequentemente os mandados judiciais 

destinados à aquisição dos medicamentos que integram o grupo da atenção 

básica recebem o mesmo tratamento e podem ser dispensados no prazo 

concedido pelo Juiz. 

 

                                                                                                                                                                                 
DORJ de 24/07/2007. 
61 Art. 15 – As compras sempre que possível deverão: 
II – Ser processadas através de sistema de registro de preços;  
62 O sistema de registro de preços (SRP) é uma das mais úteis e interessantes alternativas de 
gestão de contratações colocada à disposição da Administração Pública. As vantagens 
propiciadas pelo SRP até autorizam a interpretação de que sua instituição é obrigatória por 
todos os entes administrativos, não se tratando de uma mera escolha discricionária. 
(...) 
O registro de preços traduz-se, em primeiro lugar, num cadastro de fornecedores e 
produtos. Há uma relação de empresas, acompanhada da especificação dos produtos que 
elas poderão fornecer. 
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c) reduziu a incidência de problemas decorrentes do fornecimento em 

duplicidade já que a existência de um cadastro único minimiza as possibilidades 

de uma mesma sentença ser apresentada e atendida no Estado e no Município 

simultaneamente.  

 

Acerca da aliança firmada entre os gestores Municipal e Estadual, vale 

registrar a recomendação estabelecida pelo Desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro Paulo César Salomão, citado por Barione, 

Gandine e Souza (2007), propondo a criação de uma central de medicamentos, 

que receberia todos os pedidos de fornecimento de fármacos e teria a 

competência de direcionar os pleitos aos respectivos responsáveis pelo seu 

fornecimento, sugerindo ainda a criação de um conselho composto por juristas e 

médicos que funcionaria no âmbito do Tribunal de Justiça em caráter intermitente 

e teria a atribuição de prestar acessória aos magistrados em demandas 

envolvendo o direto a saúde. Com a Central de Mandados Judiciais, constata-se 

que paulatinamente Estado e Município vão constituindo um instituto que vai ao 

encontro do que foi proposto pelo magistrado, ainda que na esfera do Executivo e 

não do Judiciário como pretendia. 

 

Não obstante os benefícios já alcançados, a iniciativa experimentada 

em 18/07/2007 evoluiu, e, a partir de dezembro de 2007 reuniões entre membros 

das Secretarias de Saúde do Estado e do Município passaram a contar com a 

presença de representantes da Defensoria Pública do Estado, e das Procuradorias 

Gerais do Estado e do Município. Observa-se assim que, aos membros das 

instituições demandadas nas ações judiciais, reuniram-se os responsáveis pelas 

estratégias de defesa dos Poderes Públicos e, em especial, os representes da 

instituição que patrocina aproximadamente 90% das causas, sendo este o 

percentual aproximado de petições onde o paciente é assistido/representado pela 

Defensoria Pública do Estado.  

 



79  

As deliberações adotadas nestas reuniões foram registradas em atas 

merecendo destaque as seguintes iniciativas decorrentes dos conclaves: 

 

1 – A partir de dezembro de 2007 a Defensoria Pública passou a exigir 

dos seus assistidos, salvo nos casos de extrema urgência, que as receitas 

indicando o uso de insumos a serem pleiteados junto à Secretaria Estadual ou 

Municipal de Saúde informem o princípio ativo do medicamento pretendido, 

dando-se cumprimento ao que dispõe o art. 3º da Lei Federal 9.787/99.    

Amparada por lei, a iniciativa contribuiu para a redução de casos onde a 

determinação para o fornecimento de um medicamento de marca obrigava o poder 

público a efetuar uma aquisição emergencial ainda que outro remédio com o 

mesmo princípio ativo estivesse disponível em estoque. 

 

2 – Para o fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde de 

qualquer medicamento integrante da Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais para Atenção Básica e Ambulatorial, antes da propositura da ação 

judicial a Defensoria Pública passou a adotar as seguintes providências: 

 

2.1 – Orientar os assistidos para que procurassem um Posto de Saúde 

Municipal; 

 

2.2 – Encaminhar por meio do assistido um ofício dirigido a 

SMS/Central de Atendimento de Demandas Judiciais, solicitando o fornecimento 

do respectivo medicamento, evitando-se a propositura da ação caso o 

atendimento ocorra em um prazo máximo de 45 dias. 

 

3 – Para o fornecimento pela Secretaria Estadual de Saúde de qualquer 

medicamento integrante da lista denominada “Relação Estadual de Medicamentos 

Excepcionais”, antes da propositura da ação judicial a Defensoria Pública passou 

a encaminhar, por meio do assistido, um ofício dirigido à Secretaria Estadual de 

Saúde/Central de Atendimento de Demandas Judiciais, solicitando o fornecimento 
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do respectivo medicamento, evitando-se a propositura da ação caso o 

atendimento ocorra em um prazo máximo de 45 dias. 

 

4 – Nos casos em que a Defensoria Pública seja obrigada a propor a 

ação judicial o pedido de liminar será dirigido somente à Secretaria Municipal de 

Saúde caso se trate de medicamento da atenção básica, ou somente à Secretaria 

Estadual de Saúde caso se trate de medicamento excepcional, respeitando-se 

desta forma a competência operacional de cada Ente, ainda que sejam 

constitucionalmente solidários conforme demonstrado alhures.  

 

Em 100% dos questionários respondidos por servidores com 

experiência superior a dois anos no setor de mandados judiciais da SMS/RJ houve 

recorrente destaque às melhorias alcançadas no atendimento às demandas 

judiciais a partir da aproximação ensaiada entre Estado, Município e Defensoria 

Pública. Os resultados positivos obtidos a partir da criação da Central Única de 

Demandas Judiciais selando a união entre Estado e Município com vistas a 

aprimorar os mecanismos de operacionalização reativos ao fornecimento de 

produtos farmacêuticos, pode melhorar ainda mais, já que 64% dos respondentes 

mencionaram que o desenvolvimento de um sistema “on-line” integrando a 

Secretaria Municipal com a Secretaria Estadual de Saúde em muito contribuiria 

para evitar a ocorrência de fornecimento de medicamentos em duplicidade. De 

acordo com o que foi mencionado por um dos entrevistados, este que já foi um 

dos maiores problemas enfrentados pelo setor de demandas judiciais, ainda 

ocorre com alguma freqüência e poderia ser eliminado por completo com a 

utilização de um sistema integrado. O sistema poderia ser ainda utilizado pelos 

pacientes para colherem informações acerca da chegada dos seus medicamentos, 

evitando assim as idas desnecessárias ou o excesso de consultas telefônicas ao 

setor de mandados judiciais, conforme mencionado em um dos questionários 

aplicados.  
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Resumindo toda a abordagem deste tópico pode-se ponderar que o 

sucesso de qualquer política pública pautada na descentralização inserida em 

uma um contexto federalista de Estado exige o amadurecimento de várias 

capacidades, entre elas a de cooperação entre os entes subnacionais, conforme 

destacado no tópico 2.3 deste trabalho. A percepção experimentada pelos 

entrevistados e respondentes dos questionários é de que a melhora no 

atendimento aos pacientes beneficiados por sentenças será tanto maior quanto 

mais intensa for a simetria entre a atuação das Secretarias Estadual e Municipal 

de Saúde.  

 

4.4 – Zona cinzenta 

 

Do total de questionários aplicados no setor de mandados judiciais da 

SMS/RJ, dois fizeram menção expressa sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

setor na atribuição de fornecer medicamentos da chamada “zona cinzenta”. Neste 

grupo encontram-se os produtos farmacêuticos cuja responsabilidade pelo 

fornecimento não foi atribuída expressamente a nenhum dos dois Entes da 

Federação, portanto, não são considerados de dispensação excepcional cuja 

competência é do Estado, tampouco integram a lista da farmácia básica de 

competência do Município. Embora percentualmente esta preocupação tenha sido 

demonstrada por poucos servidores o fato de um dos questionários ter sido 

respondido pela farmacêutica do setor confere ao tema uma importância especial, 

já que mereceu destaque por parte de profissional cuja formação permitiu uma 

abordagem criteriosa acerca do assunto com ênfase para o seguinte relato: “Os 

medicamentos de atenção básica não são suficientes pois as doenças evoluem.”  

 

Assim, conclui que a melhor alternativa seria aumentar a grade de 

medicamentos da atenção básica passando a contemplar drogas de  2ª e 3ª 

geração. Como exemplo, a farmacêutica citou o Hidróxido de Alumínio como 

droga de 1ª geração que integra as listas do SUS e destina-se ao tratamento de 

problemas gástricos. Não obstante, drogas mais modernas como Ramitidina de 2ª 
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geração e Omeprazol de 3ª geração, apesar de apresentarem resultados 

melhores no combate aos problemas gástricos, ainda não integram as listas do 

SUS, consequentemente, não são dispensados pelo Município tampouco pelo 

Estado. 

 

 Indo ao encontro da proposta apresentada pela profissional uma 

informação divulgada na imprensa em 24/07/0863 indica que a Secretaria 

Municipal de Saúde prepara uma resolução aumentando de 44 para 136 os 

medicamentos oferecidos na atenção básica e que o projeto já teria sido aprovado 

por uma comissão bipartite que reúne especialistas das esferas municipal e 

estadual, constituindo decisão que contribuirá para a ampliação da abrangência 

dos programas municipais de assistência medicamentosa.   

 

As decisões judiciais determinando o fornecimento dos medicamentos 

da “zona cinzenta” são recebidos e  distribuídas pela Central de Mandados 

Judiciais entre a Secretaria Estadual e a Municipal de Saúde que ficarão 

respectivamente responsáveis pelos mandados que lhe foram distribuídos. No 

caso do Município o mandado é cadastrado como processo e segue para uma 

central de compras para ser adquirido. Posteriormente o processo é encaminhado 

juntamente com os medicamentos para o setor de mandados judiciais que entra 

em contato com o paciente para efetuar a entrega e dar baixa na solicitação. 

 

Para ilustrar a dificuldade do setor de mandados para o atendimento de 

demandas envolvendo medicamentos da “zona cinzenta” apresenta-se o exemplo 

de um paciente que recebeu em 16/03/06 o diagnóstico indicando que era 

portador de glaucoma, devendo combater a doença por meio da utilização de 

colírio conhecido comercialmente como Lumigan. Dispondo de poucos recursos o 

                                                           
63 Jornal O Dia de 24/08/08 “ Alguns produtos foram incluídos na lista, outros estão tendo a 
oferta ampliada , como antibióticos, medicamentos para hipertensos e contra a asma. Nossa 
idéia é trazer mais conforto para os usuários da farmácia básica, tanto por meio da 
ampliação da lista de medicamentos que os municípios podem adquirir, quanto pela 



83  

paciente dirigiu-se à Defensoria Pública que elaborou uma petição inicial 

propondo, entre outras coisas, a condenação solidária dos réus (Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde) na obrigação de fornecer o respectivo 

medicamento.  A liminar foi concedida, e a sentença favorável ao autor baseou-se 

no acesso a saúde posto como dever do Estado64. A Procuradoria Municipal 

contra argüiu que o remédio prescrito não fazia parte da grade padronizada pelo 

SUS, tendo indicado que a SMS-RJ poderia fornecer um similar (Latanoprost) com 

as mesmas propriedades terapêuticas do prescrito, mas o argumento foi rejeitado. 

Em 18/07/07 o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública determinou a busca e 

apreensão do Lumigan, que não é disponibilizado pela secretaria. Posteriormente, 

em 30/08/07 o paciente levou à Defensoria Pública um novo receituário 

                                                                                                                                                                                 
qualificação dos serviços de assistência farmacêutica” explicou a superintendente de 
Assitência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Governo do Estado. 
64 Processo 2006.001.053089-7 “A causa se encontra madura para sentença, pois é 
unicamente de direito, dispensando, assim, a produção de outras provas. A razão está com a 
parte autora. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Há que se 
salientar, a existência de obrigação constitucional e solidária de de garantir à população o 
direito à saúde, como consagram os artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Não se pode 
olvidar que tais dispositivos apontam como dever comum dos entes da Federação a 
prestação de saúde e  assistência pública, impondo responsabilidade solidária  na prática de 
políticas sociais que objetivem a redução do risco de doença e de outros agravos. Pois bem, 
isto é o quanto basta para se demonstrar a responsabilidade de ambos os réus, na qualidade 
de integrantes do SUS, para ocupar o pólo passivo da presente demanda. Deste modo, não 
pode o Estado, esquivar-se de sua responsabilidade constitucional, recusar o fornecimento 
de medicação essencial à conservação da saúde do enfermo que não dispõe de condições 
financeiras para adquiri-lo. É fundamental salientar que o thema decidendum é repassado 
de sensibilidade e graveza: o direito à vida, o acesso à saúde, posta como dever do Estado. 
A questão é posta ao pregão do dos dispositivos constitucionais que se consubstanciam os 
artigos 5 e 196 da Carta Política ( o direito ao sopro da preservação da vida).  Saúde é 
direitos de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação ( Constituição Federal , art. 
196 e Estadual, art. 284 ). Portanto é dever do Estado, imposto constitucionalmente, 
garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. Tal norma não é simplesmente programática, 
mas também definidora de direito fundamental e tem aplicação imediata. A saúde é um 
direito assegurado constitucionalmente às pessoas, dado que inerente à vida, e o direito à 
vida é assegurado pela lei fundamental (art. 5 da CF), de aplicabilidade imediata o teor do 
disposto no parágrafo 1 do art. 5 da Constituição Federal. Frise-se por fim que a 
jurisprudência já é pacífica no sentido de que, neste tema, a questão orçamentária é de 
menor importância, porque releva sobre ela o direito à saúde e à vida.     
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diagnosticando disfunção erétil e recomendando a utilização de Sildenafila (viagra) 

duas vezes por semana. O novo pleito foi submetido ao juiz que determinou em 

30/10/07, a busca a apreensão dos medicamentos constantes das receitas 

anexadas aos autos.  

 

 Duas questões aqui merecem cuidadosa abordagem:  

 

A primeira questão remete a uma nova abordagem sobre a reserva do 

possível tratada no tópico 2.5 deste trabalho. Considerando a inadequação de 

fazer uma concessão que não possa ser universalizada, a obrigação de fornecer 

sildenafila somente seria apropriada se o poder público pudesse disponibilizá-lo a 

todos os pacientes que, independente da idade, precisassem dele fazer uso. 

Neste caso ora examinado, dentre tantos pacientes que sofrem de disfunção erétil, 

beneficiado por uma sentença favorável constituiu-se um privilégio para o autor 

em detrimento de tantos outros indivíduos acometidos pela mesma patologia. 

 

A segunda questão a ser abordada com cautela refere-se aos recursos 

administrativos de que se vale a SMS para adquirir os produtos. Verificada a 

necessidade de atender imediatamente a decisão judicial configura-se uma 

situação emergencial, permitindo que a compra seja efetivada por meio de 

dispensa de licitação com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei Federal 8.666/9365. 

Neste caso, o poder público utiliza-se da discricionariedade para fazer contato 

com um pequeno número de fornecedores e escolher aquele a quem será 

adjudicada a aquisição. Este recurso administrativo, porém, produz efeitos 

indesejados uma vez que privilegia a urgência da entrega em detrimento da 

                                                           
65 Art. 24 – É dispensável a licitação: 
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situações que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 ( cento e 
oitenta) dias consecutivos e initerruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 
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economicidade da compra, acarretando prejuízo financeiro para a administração. 

A compra direta fundamentada na emergência constitui procedimento que 

mereceu reparos por parte do Tribunal de Contas do Município conforme 

informação divulgada na imprensa em 14/08/200766 em razão da prática de preços 

incompatíveis com aqueles praticados no mercado.  

  

A utilização da licitação na modalidade pregão instituída pela Lei 

Federal nº 10.520/0067 poderia constituir uma alternativa interessante e adequada 

para o atendimento das situações emergenciais, tanto por privilegiar a 

competitividade permitindo a prática de preços compatíveis com os de mercado, 

quanto em razão da celeridade do procedimento que pode estar concluído em um 

prazo de 09 dias. Outra alternativa que poderia contribuir para a prática de preços 

mais vantajosos para administração municipal sem prejudicar os prazos de 

fornecimento seria a utilização da prerrogativa prevista pela Lei Federal nº 

                                                                                                                                                                                 
 
66 Jornal O Dia de 14/08/07 “ Compras de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde 
para atender mandados judiciais apresentam variações de preços que chegaram a cem vezes 
o valor alcançado por licitação do próprio órgão. A denúncia aparece em relatório do 
Tribunal de Contas do Município (TCM). Segundo a avaliação, os remédios são adquiridos 
por valores exorbitantes, mesmo constando em farmácias municipais. A inspeção nas 
compras de medicamentos do município foi feita no ano passado. O Tribunal apurou que é 
comum a secretaria cumprir determinações da Justiça para socorrer pacientes com doenças 
crônicas que precisam dos chamados medicamentos excepcionais, considerados caros. Mas 
também é freqüente a encomenda sem licitação de produtos de uso comum na rede. È o 
caso do besilato de anlodipina 5 mg, usado no tratamento da hipertensão. Em concorrência 
por registro de preços de 2004, ele saiu a R$0,0259 cada comprimido. Caixa de 30 unidades 
do Norvasc (com o mesmo princípio ativo) foi comprada em 3 de agosto de 2005 por 
R$68,12, ou R$2,27 o comprimido. Outro exemplo de grande discrepância foi verificada na 
compra de remédio a base de sinvastatina, indicado para problemas cardiovasculares. O 
Zocor foi comprado a R$2,56 o comprimido, enquanto no registro de preços o valor é de 
R$0,182. Em média, as compras por emergência da secretaria ficaram 200% acima da 
licitação de 2004.” 
67 Lei Federal 10.520/00 – Institui no âmbito da União, Estados Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências. 
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10.191/0168 que permite a utilização do registro de preços efetuado por outros 

entes da federação nas compras de materiais hospitalares e medicamentos, 

tornando regular o instituto definido na doutrina como “carona”, quando as 

compras são efetuadas por ente diverso daquele que realizou a licitação, 

adotando-se por referência os preços registrados e os mesmos fornecedores que 

venceram a disputa. Ou seja, se a SMS-RJ precisa adquirir um medicamento que 

já consta do registro de preços de qualquer outro Ente da Federação ela pode 

pegar “carona” naquele registro e comprar o farmacêutico diretamente do 

fornecedor contratado pelo outro Ente, pagando o mesmo preço que consta do 

registro. Diante desse contexto pode-se concluir que a utilização dessas 

alternativas em substituição da compra emergencial pode contribuir para a 

redução dos gastos com mandados judiciais por parte da SMS-RJ, uma vez que 

nas alternativas privilegia-se a competitividade sem prejuízos à emergência da 

contratação.    

 

 

4.5 – Medicamentos sem registro na Anvisa – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

 

Uma outra dificuldade relatada pelos entrevistados ocorre quando a 

SMS/RJ é compelida a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. 

Considerando a necessidade de monitoramento no que se refere à segurança, 

                                                           
68 Lei nº 10.191/01. Dispõe sobre a aquisição de produtos para a implementação de ações 
de saúde no âmbito do Ministério da Saúde. 
Art 2 – O Ministério da saúde e os respectivos órgãos vinculados poderão utilizar 
reciprocamente os sistemas de registro de preços para compras de materiais hospitalares, 
inseticidas, drogas, vacinas, insumos farmacêuticos, medicamentos e outros insumos 
estratégicos, desde que prevista tal possibilidade no edital de licitação do registro de preços. 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como as respectivas autarquias, 
fundações e demais órgãos vinculados, também poderão utilizar-se dos registros de preços 
de que trata o caput, desde que expressamente prevista esta possibilidade no edital de 
licitação.   
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eficácia e qualidade terapêutica, nos termos da Lei Federal nº 6.360/7669 a 

comercialização de medicamentos no território nacional depende de aprovação do 

Ministério da Saúde.  Atualmente, cabe a Anvisa a atribuição de proceder à 

inscrição, bem como alteração, suspensão ou seu cancelamento, competindo ao 

médico no momento da prescrição, e ao juiz quando da análise da ação judicial, 

atentar para a existência de registro autorizando a comercialização em território 

nacional do medicamento pleiteado. Contudo, a prescrição de medicamentos que 

não integram os protocolos clínicos do SUS e não possuem registro na Anvisa, 

estabelece um novo desafio a ser superado pelo setor de mandados judiciais da 

SMS-RJ.     

 

O processo de registro de medicamentos na Anvisa é 

reconhecidamente lento tendo levado a agencia a publicar a Resolução RDC n 

28/2007, no Diário Oficial de 05/04/07 visando dar maior transparência, além de 

priorizar a análise de petições de acordo com a relevância do interesse público 

subjacente, acelerando o processo de registro no caso de medicamentos 

excepcionais. Não obstante, a própria Lei Federal nº 6.360/76 reconhece, em seu 

artigo 2470, a excepcional possibilidade de afastar a exigência de registro no caso 

de inovações destinadas exclusivamente ao uso experimental controlado.  

 

Algumas substâncias novas já demonstraram eficácia no tratamento de 

determinadas doenças, logo, diante da comprovação de que os fármacos 

previstos nas listas oficiais não produzem resultados satisfatórios e não 

contribuem para o resgate da saúde dos pacientes, os médicos prescrevem 

medicamentos que representam inovações da indústria farmacêutica e que não 

possuem registro. Apesar de não integrarem as listas oficiais, muitos não se 

                                                           
69 Lei Federal nº 6.360/76 – Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos. 
70 Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente a 
uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser importados mediante 
expressa autorização do Ministério da Saúde 
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encontram em fase de testes, possuindo eficácia comprovada e aprovação por 

parte do Food and Drug Administration (FDA) americano e do European Agency 

for the Evaluation of Medicinal Products (Emea) da Europa.   Como o poder 

público não disponibiliza os respectivos medicamentos, o paciente se vê na 

obrigação de procurar os meios judiciais caso pretenda obtê-los na forma da 

prescrição.  

 

A complexidade da questão exige uma cuidadosa análise e algumas 

advertências. Conforme mencionado anteriormente a indústria farmacêutica 

exerce grande influência na revisão da lista de medicamentos do Rename sendo 

adequado relembrar que 58% dos medicamentos foram inseridos na última 

listagem por pressão exercida pelo respectivo grupo, conforme informado no 

tópico 4.2. Não sem razão, conforme advertência apresentada pelo ex- Secretário 

Municipal de Saúde de São Paulo reproduzida no tópico 3.2 deste trabalho e 

corroborada pelas pesquisadoras que investigaram as causas da judicialização de 

medicamentos no respectivo Estado, a industria farmacêutica costuma pressionar 

os profissionais de saúde com o objetivo de aumentarem a prescrição sobre as 

inovações científicas. Contudo, em muitos casos embora tenham custo bastante 

elevado, as novas drogas não possuem um desempenho terapêutico superior 

àquele apresentado pelos medicamentos que já integram os protocolos clínicos do 

SUS. Consequentemente, deve o poder público refutar qualquer iniciativa que 

tenha o objetivo de privilegiar interesses comerciais em detrimento do interesse 

público, representado aqui pela economicidade e pela atenção adequada que 

deve ser dispensada aos pacientes. Nestes casos presume-se que o poder 

público deveria recorrer da sentença e somente atender à demanda depois do 

trânsito em julgado da ação.   

 

Entretanto, uma simples observação da realidade demonstra que os 

vultosos investimentos em pesquisa efetuados pela indústria farmacêutica e por 

organizações que atuam no ramo de tecnologia, produzem resultados nem 

sempre acompanhados tanto pelos protocolos clínicos quanto pelas barreiras 
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burocráticas exigidas para o registro de medicamentos no Brasil. Assim, os 

entraves burocráticos não devem representar um impedimento para a aquisição e 

respectiva dispensação de medicamentos comprovadamente superiores em 

termos de qualidade terapêutica, sendo adequado superar as restrições 

normativas com vistas a privilegiar a integralidade do atendimento, ainda que a 

administração precise importar os referidos medicamentos. Esta iniciativa, repita-

se, somente deve ser adotada quando as inovações da indústria farmacêutica 

possuírem desempenho terapêutico comprovadamente superior aquele 

demonstrado pelos medicamentos já disponibilizados regularmente. Isso porque 

seria inadequado negar atendimento a um paciente acometido por doença rara ou 

degenerativa que não responda de forma satisfatória aos recursos terapêuticos 

disponíveis no Brasil, se existe no exterior, ainda que em fase experimental, uma 

nova droga capaz de reverter seu quadro clínico.  

 

A complexidade da questão envolvendo inovações terapêuticas chegou 

ao Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Lei n° 219/0771 cuja 

justificativa72 demonstra o interesse em combater o aumento excessivo de 

                                                           
71 Proposta de alterar a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1980, dispondo sobre a 
oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensação de medicamentos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A alteração seria no Art. 6-A que trata da integralidade da assistência 
terapêutica, inclusive farmacêutica, de que trata a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: 
I – oferta de procedimentos terapêuticos ambulatoriais e hospitalares constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional em serviço próprio, 
conveniado ou contratado; 
II – dispensação de medicamento prescrito em serviço próprio, conveniado ou contratado, 
cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas instituídas pelo 
gestor federal do SUS em protocolo clínico para o agravo à saúde a ser tratado. 
§1º - Na falta do protocolo a que se refere o inciso II do caput, a dispensação limitar-se-á 
aos produtos constantes de relações de medicamentos essenciais e de medicamentos de 
dispensação excepcional elaboradas pelo gestor federal do SUS. Disponível 
em<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/informativos-pfdc/edições-2007/docs-julho/Anexo%20inf 
consultado em 12/07/08 
72 Ao tratar da Seguridade Social, a Constituição Federal determina que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado e que o acesso universal e igualitário às ações a aos serviços para a 
sua proteção e recuperação deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. 
Para alcançar esse objetivo, a Carta Magna determinou a estruturação de um sistema único 
constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde. 
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decisões determinando o fornecimento de medicamentos que não integram as 

tabelas e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo gestor federal do SUS por se 

encontrarem na zona cinzenta ou não terem registro na Anvisa.  

 

Nesse compasso caso a alteração venha a ser aprovada instituirá uma 

barreira que poderá dificultar o acesso a diversas inovações terapêuticas do 

mercado farmaceutico, já que a novidade importaria em limitar a integralidade do 

atendimento condicionando-o aos programas de saúde e dispensação de 

medicamentos. Ou seja, uma demanda somente seria acolhida no Poder 

Judiciário caso o medicamento pretendido estivesse contemplado nos protocolos 

do SUS.  Prevalecendo a nova regra duas etapas precisarão ser ultrapassadas. 

Inicialmente as inovações terapêuticas deverão superar todos os entraves 

burocráticos até a concessão do registro na Anvisa. Posteriormente, mesmo os 

medicamentos já registrados na respectiva agência somente poderiam ser 

disponibilizados, mesmo que por decisão judicial, caso tivessem sido inseridos 

nos protocolos, significando assim uma segunda etapa de trâmites burocráticos a 

serem transpostos.   

                                                                                                                                                                                 
Uma das diretrizes que devem ser seguidas por esse sistema, que veio a ser instituído com o 
nome de Sistema Único de Saúde (SUS) é a integralidade da assistência. Para seguir essa 
diretriz, a Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, 
estabelece, na alínea d do inciso I do art. 6, que a assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica, é uma das ações incluídas no campo de atuação do SUS. 
Amparados por esses preceitos constitucionais e legais, os tribunais brasileiros expediram 
nos últimos anos, várias decisões liminares que obrigaram os gestores do SUS a fornecer 
medicamentos não ofertados ou não disponíveis nas farmácias das unidades públicas de 
saúde, sob pena de prisão do gestor e multa, em caso de descumprimento. Algumas das 
decisões obrigaram o fornecimento até mesmo de medicamentos não disponíveis no País. 
A maioria dessas liminares tem como objetivo atender à prescrição de produtos de alto 
custo, muitos deles recém-lançados em outros países e ainda não disponíveis no Brasil. O 
lobby da indústria e do comércio de produtos farmacêuticos junto a associações de 
portadores de certas doenças e o intenso trabalho de marketing junto aos médicos fazem 
com que tanto os usuários quanto os prescritores passem a considerar imprescindível o uso 
de medicamentos novos. 
Em regra esses produtos são de altíssimo custo, como já mencionado, mas nem sempre são 
mais eficazes que outros de custo inferior, indicados para a mesma doença.   
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A hipótese aduzida certamente contribuiria consideravelmente para a 

redução das dificuldades enfrentadas atualmente pelo setor de mandados 

judiciais da SMS/RJ desobrigando-a da atribuição de atender mais de dois terços 

das sentenças apresentadas mensalmente. Entretanto esta inovação colide 

frontalmente com a integralidade do atendimento previsto no inc. II do  artigo 198 

da Constituição Federal de 1988, e, caso não venha a ser declarada 

inconstitucional estabelecerá um obstáculo que impedirá aos pacientes do SUS o 

acesso a novas drogas que podem revigorar as esperanças de tratamento e cura 

para diversas doenças.  

 

 

4.6 – O exame de mérito 

 

De acordo com as informações apresentadas nas entrevistas, nos 

questionários e corroboradas pelas notícias divulgadas em 27/07/0873 indicando 

uma sensível melhora nas políticas de dispensação de medicamentos, as medidas 

adotadas conjuntamente pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde a partir 

da criação da Central Única de Mandados Judiciais abordada alhures,  

contribuíram para a otimização no que se refere ao prazo, bem como no que tange 

a redução dos custos do atendimento das decisões, uma vez que cada Ente 

assume a responsabilidade pelos pleitos afetos à sua área de competência. A 

participação dos membros da Defensoria Pública nas reuniões realizadas a partir 

de dezembro de 2007 entre os responsáveis pelas secretarias estadual e 

municipal de saúde também concorreu para a melhoria do atendimento aos 

pacientes que buscavam o Poder Judiciário, tendo permitido a padronização de 

alguns procedimentos ainda que o direcionamento das ações ao efetivo 

responsável pelo seu respectivo atendimento ainda não tenha sido colocada em 

prática já que a propositura da ação, quando necessária, impõe a 

                                                                                                                                                                                 
 
73 Jornal O Globo de 27/07/08 
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responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos ao Estado e ao 

Município. 

 

 Não obstante, em dois questionários aplicados e em uma das 

entrevistas realizadas o entrevistado/respondente destacou que a eventual 

participação dos representantes do Poder Judiciário nessas reuniões poderia 

contribuir ainda mais para a melhoria dos serviços devidos à população evitando a 

concessão de liminares cassadas posteriormente quando o juiz se debruça sobre 

o exame de mérito, uma vez que a maioria das ações impetradas resultam em 

liminares adequadamente cumpridas ainda que o respectivo mérito não tenha sido 

julgado. Assim, as determinações judiciais são cumpridas sem que haja uma 

correta avaliação acerca da adequação do pleito, ocasião em que se revelam os 

prejuízos acarretados pela intempestividade do exame de mérito, merecendo 

destaque o Processo nº 2007.001.057537-9. 

 

 O paciente portador de Retinopatia Diabética Proliferativa apresentou 

na Defensoria Pública um receituário com prescrição recomendando a utilização 

de medicamentos e de uma bomba infusora de insulina. O pleito foi levado ao 

Poder Judiciário e a antecipação de tutela foi deferida em 21/05/2007, 

determinando que os réus, Estado e Município, fornecessem ao autor os 

medicamentos e os aparelhos descritos na inicial. Em contestação, por meio de 

sua procuradoria o Estado sustentou que a responsabilidade primária para 

atendimento de pacientes diabéticos cabia ao Município. Este, por sua vez, 

confirmou que mantém um programa para diabéticos com atendimento em 

diversas unidades da rede municipal com a respectiva entrega de diversos 

insumos e medicamentos para tratamento da patologia. Aduziu ainda que a 

bomba infusora pretendida não é disponibilizada pelo programa público já que, 

embora constitua um recurso mais cômodo para o paciente, tem um custo muito 

elevado se comparado ao tradicional padronizado (injeção de insulina), entregue 

gratuitamente pela Secretaria Municipal. 
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Os argumentos apresentados pelos demandados não sensibilizaram o 

juiz que expediu em 14/11/07 um mandado de busca e apreensão da bomba e dos 

medicamentos integrantes do receituário apresentado pelo autor. Como os 

respectivos recursos não são tradicionalmente disponibilizados pelos programas 

públicos, a Secretaria Municipal de Saúde foi obrigada a adquiri-los por meio de 

contratação emergencial ao valor de R$12.000,00 com manutenção mensal de 

R$500,00, para atender a determinação judicial. Não obstante, em 12/03/08, ao 

examinar o mérito da questão a juíza Anna Eliza Duarte Diab Jorge julgou 

improcedente o pedido do autor sob a alegação de que a concessão das bombas 

instituía um tratamento diferenciado constituindo um excesso em relação ao que 

seria necessário para a manutenção da vida ou da saúde do paciente, preterindo 

assim outros doentes acometidos pela mesma patologia e demandantes das 

mesmas necessidades74.  

                                                           
74 Os autos vieram conclusos. È o relatório. Decido. Trata-se de ação proposta pelo 
procedimento ordinário objetivando o Autor o fornecimento de aparelho e utensílios, pelos 
fatos explicitados na inicial. Impõe-se o julgamento antecipado da lide, eis que a matéria é 
exclusivamente de direito. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos 
dos artis. 5º e 6º e 196, confere garantia a todo cidadão hipossuficiente de receber do 
Estado ações e serviços destinados ao acesso à saúde, obtendo os medicamentos 
necessários para tanto. Neste ponto, cabe frisar que a alusão feita no texto constitucional ao 
“Estado” é no sentido de atribuir responsabilidade a todos os entes da federação Logo, deve 
ser afastada a alegação de exclusão de responsabilidade do Estado e do Município para 
cumprimento deste mandamento ou a alegação de que a responsabilidade é exclusiva de 
qualquer um deles. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça: “ O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa  
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria CF (art. 
196)...”(Ag. RE271.286-8). Ainda: “É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, 
indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na CF, nos arts. 6 e 
196...” (Rec. MS.11.183). Entretanto verifica-se que o aparelho Accu-Check Spirit, bem 
como seus assessórios descritos na inicial, caracterizam um sistema constituído por 
aparelho que fica conectado ao corpo por um cateter 24 horas por dia, proporcionando mais 
conforto ao paciente, pois reduz o número de injeções diárias. O equipamento também evita 
eventuais “picos” de glicemia no sangue, controlando melhor a doença e diminuindo o risco 
de complicações. Ora, o que se conclui é que o autor, por comodidade, e não por 
necessidade, pretende o fornecimento do aparelho, bem como dos utensílios descritos na 
inicial, quando há disponível na rede pública de saúde insulina injetável, tratamento este 
utilizado pelos pacientes portadores da mesma doença, hipossuficientes, sem condições, 
portanto de obter os medicamentos e insumos com recursos próprios. Note-se que o direito 
à vida e à saúde está garantido constitucionalmente nos arts 5º, 23, inciso II, 196 e 200, da 
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Compulsando cuidadosamente o relatório que serviu de fundamentação 

para a decisão, observa-se a preocupação em não instituir privilégio que 

beneficiaria um paciente em detrimento de todos os demais, já que julgando 

procedente o pedido o autor seria beneficiado pela concessão da bomba de 

insulina, ao passo que todos os outros doentes atendidos pelo programa público 

de saúde fazem uso do medicamento injetável. O conceito aplicado pelo 

magistrado é adequadamente compatível com a reserva do possível na apropriada 

compreensão de Sarmento: “...o que não é generalizável não deve ser concedido”. 

Assim, o pleito do autor somente poderia ser deferido caso a SMS-RJ pudesse 

fornecer as bombas de insulina a todos os pacientes atendidos pelo programa 

público. O problema, neste caso, é que a decisão de mérito foi intempestiva 

demais e como a decisão foi favorável ao autor em sede de liminar, o poder 

público arcou com os custos de aquisição dos insumos pretendidos.  

 

Dificuldades desta natureza poderiam ser minimizados caso a 

Procuradoria Municipal se valesse de todos os recursos jurídicos contestatórios, 

protelando ao máximo a necessidade da SMS/RJ cumprir qualquer decisão 

judicial. Entretanto esta alternativa foi rejeitada tanto pelo entrevistados quanto 

pelos respondentes, tendo sido apresentado o seguinte argumento em um dos 

questionários: 

 

“ A saúde é financiada por impostos que são pagos pelo 

contribuintes aos Municípios, Estado e União e estes têm 

que criar condições para que toda pessoa tenha acesso ao 

serviços de saúde. Ex: tratamentos, medicamentos e 

                                                                                                                                                                                 
CRFB. Contudo, tal não significa dispensar tratamento diferenciado, ou além daquele 
necessário à manutenção da vida ou da saúde do paciente, sob pena de de se preterir outros 
doentes com as mesmas necessidades. Vale ressaltar  que o laudo médico não especificou a 
impossibilidade de utilização pelo Autor da insulina injetável, não afirmando, em momento 
algum ser a única alternativa para o seu tratamento. Isto posto JULGO IMPROCEDENTE 
O PEDIDO e, em conseqüência, extinto o processo, na forma do art. 269, inciso I do CPC. 
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programas de prevenção. Obs. O artigo 196 da Constituição 

Federal deixa isso claro!”    

 

Observa-se assim que a percepção experimentada pelos servidores 

lotados no setor de mandados judiciais da SMS/RJ é adequadamente compatível 

com a integralidade do atendimento previsto no texto constitucional, ainda que a 

observância desta prerrogativa imponha dificuldades adicionais para o 

cumprimento das sentenças judiciais envolvendo concessões que não estão 

inseridas nos protocolos do SUS.  

 

Do ponto de vista meritório a complexidade dos temas alçados ao 

Poder Judiciário e as diferentes interpretações doutrinárias acerca do direito ao 

acesso à medicamentos, alimenta controvérsias no que se refere a atender ou 

negar os pedidos propostos por autores que pretender imputar ao poder público a 

responsabilidade pela dispensação de insumos e tratamentos de saúde que, nem 

sempre, constituem intervenções imprescindíveis para a manutenção da vida. 

Assim, merece registro a decisão adotada pela Juíza Maria Paula Gouveia 

Galhardo nos autos do processo n 2008.001.121011-9 que negou provimento a 

um pedido de fraldas descartáveis por considerar que “... da conjugação de 

princípios, impende concluir que não pode ser imposto aos Réus o dever de 

fornecer artigos de higiene.”   

 

Decisão semelhante foi adotada nos autos do Processo 

2006.001.005299-9 onde a autora solicitava a condenação dos réus ao 

fornecimento de tratamento de fecundação (fertilização com a utilização de 

recursos tecnológicos), além de exames e medicamentos. O pedido foi negado e a 

sentença confirmada em segundo grau de jurisdição sob o argumento central 

indicando que o direito pleiteado não estaria contemplado no conceito de 

essencialidade da vida ou da saúde. Neste caso a sentença também buscou 

ancoragem no princípio da reserva do possível tendo sido destacada a 
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insuficiência dos recursos públicos e a necessidade contemplar outro tipo de 

prioridade.    

 

Não obstante, ainda do ponto de vista meritório, destaque especial deve 

ser concedido ao Desembargador Jair Pontes de Almeida do TJ-RJ pela posição 

de vanguarda adotada nos processos submetidos ao seu julgamento. Declarando 

a utopia do artigo 196 da Constituição Federal, nos autos da Apelação Cível n 

23.246/2002, aduz as seguintes considerações: 

 

“Aqui, onde os visionários vêem o comprometimento do Estado pelo 

tratamento do carente, vê-se, apenas, a intenção de que algo próximo a 

isto se torne possível, quando implementadas as políticas sociais e 

econômicas imaginadas como capazes de isto propiciar. 

 

Por ora , tudo o que se pode esperar do Estado é a ação prioritária para 

as atividades preventivas, sem prejuízo para os serviços assistências, 

sem qualquer previsão de que esta assistência inclua o fornecimento 

individualizado de quaisquer tipos de medicamentos aos cidadãos de 

forma ambulatorial.”   

 

Assumindo uma posição controvertida, alinha-se o julgador a uma 

corrente doutrinária que atribui ao Poder Executivo a competência de gerir o plexo 

orçamentário e definir as intervenções por meio das quais serão satisfeitas as 

prioridades na área e saúde. Sob este prisma, não caberia ao Poder Judiciário 

estabelecer intervenções que poderiam inverter as prioridades previamente 

planejadas e definidas, aumentando assim os riscos da adoção de remédios 

alternativos que poderiam tornar mais grave a enfermidade.  

 

 

 

 



97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONLUSÕES 

 

Tomando por referência os objetivos perseguidos ao longo desta 

pesquisa pode-se considerar que as maiores dificuldades enfrentadas pelo setor 

de mandados judiciais da SMS/RJ decorrem do descompasso existente entre a 

modelagem institucional do SUS assentada sob os princípios da descentralização 

e a incapacidade de se construir uma estrutura de intervenções sistêmicas e 

complementares para que não haja nenhuma dúvida quanto às atribuições a 

serem executadas pelos Entes da Federação. Quando se imputa ao gestor 

municipal a competência para o fornecimento de medicamentos e serviços de 

saúde vinculados à atenção básica, este deve empregar todos os seus esforços 

para executar integralmente suas tarefas. A mesma regra deve valer para o gestor 

estadual a quem compete a prestação de serviços de maior complexidade e a 

dispensação dos medicamentos ditos excepcionais. A omissão de uma das partes 

imporá à outra uma sobrecarga de atribuições que ela não terá condições de 

absorver, mesmo porque, se o direito de acesso aos serviços de saúde é integral, 

a sociedade vai se utilizar dos recursos necessários para garantir sua prestação. 
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O problema se torna mais complexo quando se verifica que esta 

distribuição de competências foi definida em norma infraconstitucional ainda que a 

constituição tenha estabelecido obrigação solidária para os Entes da Federação 

quando se trata de prestação de serviços de saúde. Assim tanto o Município 

quanto o Estado deparam-se com a obrigação de fornecer, por determinação 

judicial, medicamentos e insumos de saúde que não são de sua competência 

pelos protocolos do SUS. Situação assemelhada ocorre quando a determinação 

alberga medicamentos sem registro na Anvisa. Nestes casos, o departamento de 

compras vinculado ao setor de mandados judiciais utiliza-se de recurso 

administrativo que privilegia a urgência do fornecimento em detrimento da 

economicidade da contratação, consequentemente fica sujeito à pratica de preços 

que podem se revelar incompatíveis com os de mercado aumentando ainda mais 

as restrições de ordem orçamentária e impedindo que um número maior de 

pacientes venha a ser atendido.   

 

Deve-se porém admitir que a aproximação experimentada a partir do 

final de 2007 entre Estado e Município apresenta resultados positivos 

reconhecidos pelos servidores, tendo contribuído para uma sensível redução dos 

mandados para o fornecimento de insumos que integram a competência alheia. 

Ns termos do que propôs o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, Paulo César Salomão, citado por Barione, Gandine e Souza 

(2007), a criação de uma central de medicamentos e um conselho composto por 

juristas e médicos que funcionaria no âmbito do Tribunal de Justiça em caráter 

intermitente e teria a atribuição de prestar acessória aos magistrados em 

demandas envolvendo o direto a saúde em muito contribuiria para unificar e 

sistematizar as decisões envolvendo as demandas por medicamentos, 

concorrendo assim para a redução das dificuldades enfrentadas atualmente pelo 

setor de mandados judiciais da SMS/RJ. 

 

Conclui-se portanto que à exceção do processamento das compras que 

pode ser melhorado por meio da utilização de outros recursos administrativos 
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previstos em lei, a minimização das maiores dificuldades enfrentadas pelo setor de 

mandados judiciais da SMS/RJ depende de iniciativas sob as quais ele não tem 

qualquer gerência, constituindo intervenções vinculadas a um ambiente político 

amistoso entre os gestores subnacionais.    
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