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1. RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre o dever do Estado no fornecimento de 

medicamentos de alto custo e a inefetividade do direito à saúde, com ênfase aos 

descumprimentos das ordens judiciais pelo Departamento Regional de Saúde de 

São José do Rio Preto/SP. Para apuração dos resultados obtidos, realizou-se 

pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial, a partir dos métodos hermenêutico 

e dedutivo. O trabalho, de caráter descritivo, demonstrou o dever do Estado na 

efetividade do direito fundamental social à saúde de acordo com as repartições 

constitucionais de competências, abordando-se, para tanto, a regulamentação desse 

direito e sua origem frente à dignidade da pessoa humana, assim como os princípios 

constitucionais regulamentadores e as teorias da reserva do possível e do mínimo 

existencial. Após a análise da regulamentação do direito à saúde como um todo, foi 

possível verificar a competência municipal solidária ao Estado quanto ao 

fornecimento de medicamentos de alto custo e comprovar-se o recorrente 

descumprimento no fornecimento desses medicamentos pelo Departamento 

Regional de Saúde (DRS) desta Comarca, comprometendo-se a efetividade do 

direito à saúde neste quesito. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Conforme previsão constitucional, o direito à saúde é um direito social do ser 

humano essencialmente prestacional e está diretamente relacionado a teoria do 

mínimo existencial, por constituir um direito necessário para todo ser humano ter 

uma vida digna.Por isso, a Constituição brasileira confere relevância ao direito à 

saúde e aos tratamentos para sua manutenção, inserindo-os no rol dos direitos 

humanos, princípios de caráter absoluto, com a finalidade de garantir ao homem o 

mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo Poder Público, 

preservando-se sua valorização e possibilitando sua evolução. 

Embora a saúde seja um direito fundamental inerente à condição de cidadão, 

resguardado pela Constituição Federal e demais legislações, não podendo 

teoricamente ser mitigado ou relativizado, o direito à saúde ainda é constantemente 

violado pelo Estado e justificado pela teoria da reserva do possível em detrimento da 

própria dignidade humana. 

Assim, diante da inefetividade dos direitos sociais e a inobservância a 

princípios e preceitos constitucionais, utilizando-se de estudos doutrinários, 



 

legislação vigente, entendimento jurisprudencial e métodos hermenêutico e dedutivo, 

pretende-se demonstrar o dever do Estado, de acordo com as repartições 

constitucionais de competências, no fornecimento de medicamentos de alto custo e 

investigar o recorrente descumprimento no fornecimento desses medicamentos pelo 

Departamento Regional de Saúde (DRS), analisando-se, assim, sua competência e 

atuação na Comarca de São José do Rio Preto/SP. 

 

3. OBJETIVOS 

O trabalho se propôs a demonstrar o dever do Estado quanto ao direito 

fundamental social à saúde, bem como, a buscar dados que demonstrem a 

inefetividade de tal direito e ao princípio da dignidade humana pelo DRS de São 

José do Rio Preto. Para alcançar o objetivo geral, a pesquisa verificou o dever do 

Estado na efetividade do direito fundamental social à saúde de acordo com as 

repartições constitucionais de competências, considerar a regulamentação do direito 

à saúde e sua origem frente à dignidade da pessoa humana, bem como avaliar o 

recorrente descumprimento no fornecimento dos medicamentos de alto custo pelo 

DRS de São José do Rio Preto/SP, dispondo, ao final, sobre modelos de triagem 

auxiliares ao Judiciário. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo abordou a questão do dever do Estado no fornecimento de 

medicamentos de alto custo e a inefetividade do direito à saúde e ao princípio da 

dignidade humana, dando ênfase aos descumprimentos das ordens judiciais pelo 

Departamento Regional Saúde de São José do Rio Preto/SP. 

Avaliou-se referida temática por meio de estudos doutrinários, legislação 

vigente e entendimento jurisprudencial na concessão de decisões compelindo a 

Administração Pública em fornecer medicamentos à população em atendimento aos 

direitos sociais e ao princípio da dignidade humana, para que fosse possível, 

finalmente, comprovar a inefetividade de tais direitos e a inobservância a princípios e 

preceitos constitucionais.Para isso, foram utilizados os métodos hermenêutico, por 

privilegiar estudos teóricos e análise de documentos e textos, e o dedutivo, por partir 

de uma premissa antecedente e chegar ao consequente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 



 

O direito à saúde, além de ser um direito social, está diretamente relacionado a 

teoria do mínimo existencial, vez que é um direito absolutamente essencial para todo 

ser humano ter uma vida digna, como não é possível a existência de uma vida digna 

sem saúde, o princípio da dignidade humana esta intimamente ligado ao direito à 

saúde.   

Com a leitura do Art. 5º, § 1º, da Lei Maior é possível observar que os direitos 

sociais devem ter aplicabilidade imediata, haja vista que tais direitos têm como 

finalidade o bem-estar comum e a justiça social, de forma a assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Assim, diante da previsão constitucional, doutrinária e jurisprudencial pode-se 

concluir que o direito à saúde, caracterizado como direito subjetivo inalienável e 

indispensável para a vida humana trata-se de um direito autoaplicável e de eficácia 

imediata, sendo, portanto, possível compreender a relevância designada a esse 

direito pelo ordenamento pátrio. 

Em termos de divisão de competência, como bem aponta Fernanda Dias 

Menezes de Almeida (2000, p. 76), a Constituição de 1988 teve como principal fonte 

inspiradora a Constituição alemã de 1949, utilizando-se de “um sistema complexo 

em que convivem competências privativas, repartidas horizontalmente, com 

competências concorrentes, repartidas verticalmente”. 

O direito à saúde é constitucionalmente estabelecido como um direito de 

todos e um dever do Estado e a Constituição Federal de 1988 incumbiu este dever a 

todos os e entes federativos, pois ele foi enumerado entre as competências comuns 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no inciso II do Art. 23 e 

elencado como competência legislativa concorrente quanto à proteção e defesa da 

saúde, limitando-se a União, nesse caso, ao estabelecimento de normas gerais, 

cabendo aos Estados e aos Municípios suplementá-las. “Enfim, a Constituição 

federal vigente não isentou qualquer esfera de poder político da obrigação de 

proteger, defender e cuidar da saúde. Assim, a saúde — “dever do Estado” (Art. 196) 

— é responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

(DALLARI, 2008, p. 12). 

Nota-se, ainda, que o constituinte além de atribuir competência comum sobre 

à saúde aos entes federativos, por força da Emenda Constitucional 29, de 13 de 

setembro de 2000 reconheceu as ações e serviços de saúde como de relevância 

pública.  



 

A relevância do direito à saúde foi devidamente reconhecida pelo constituinte, 

haja vista que foi atribuído a todos os entes federativos competência para 

administrar ou legislar sobre a proteção e defesa da saúde. Oras, em consonância 

com o princípio da dignidade da pessoa humana, não poderia nada mais nada 

menos que todos os entes serem responsáveis pela efetivação de um direito 

garantidor do mínimo existencial. 

Muito embora a saúde seja um direito fundamental inerente à condição de 

cidadão, resguardado pela Constituição Federal e demais legislações, ainda é um 

direito constantemente violado. Por diversas vezes, os entes federativos justificam 

os descumprimentos dos direitos sociais, subordinando-os à existência de recursos 

públicos disponíveis, isto é, utiliza-se da teoria da reserva do possível em detrimento 

da própria dignidade humana. 

Não é de hoje que os meios de comunicação noticiam sobre a crise existente 

no setor da saúde pública e a crescente falta de medicamentos essenciais ao 

tratamento de doenças graves, muitas vezes de uso contínuo, da população mais 

carente.  

Importante destacar que o tema em debate já foi, por muitas vezes, analisado 

pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 

566471 RG. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a repercussão 

geral da matéria, em acórdão publicado em 07 de dezembro de 2007, cuja relatoria é 

do Ministro Marco Aurélio “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO 

CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a 

obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo”. 

O Recurso Extraordinário ainda não foi julgado. Por isso, todos os processos 

que versam sobre a mesma controvérsia e chegam a Corte Suprema são devolvidos 

a instância originária, para que aguarde a resolução da temática. Isto é, as ações 

são sobrestadas conforme dispõe o Art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 

Observa-se que, a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal 

Federal não restringe a discussão ao dever do Estado de custear medicamento de 

alto custo, sendo mais ampla, estando também em discussão a existência de limites 

à entrega de tratamentos médicos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde a 

pacientes sem condições financeiras para comprá-los. 

Segundo o último levantamento feito pela Corte, em dezembro de 2017 eram 

26.560 ações nessa situação de suspensão. Só na Justiça estadual de São Paulo 



 

são 5.513 ações suspensas a espera da definição do recurso em repercussão geral, 

cerca de 1,8% da totalidade de ações suspensas existentes no tribunal paulista 

(BARBIÉRI, 2017). Apesar da existência de recursos afetados por repercussão geral 

e o sobrestamento das ações em trâmite que discutem as matérias sob exame, é 

possível a obtenção de liminar em casos graves, visto que as demandas se fundam, 

na maioria das vezes, na sobrevivência da pessoa. 

Todavia, obter uma ordem judicial para o fornecimento imediato de tratamento 

resolve apenas uma parte do problema, isso porque, há inúmeros casos, em todo 

território brasileiro, de descumprimento dessas liminares concedidas no âmbito do 

Judiciário, ou uma demora demasiada em seu atendimento que, muitas das vezes, 

acontece após o falecimento da pessoa pleiteante.           

Em São José do Rio Preto/SP a situação não é diferente e, mesmo diante da 

concessão de uma antecipação de tutela ou liminar, as pessoas necessitadas dos 

medicamentos pleiteados se veem impotentes perante a situação de desobediência. 

Note-se, a problemática envolvendo a questão vai muito além do reconhecimento do 

direito, visa preservar a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana, mas, para 

tanto, depende do comprometimento do setor público no cumprimento de suas 

obrigações, principalmente quando impostas pelo Judiciário. 

A divisão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo se 

faz por meio dos Departamentos Regionais de Saúde - DRS, atendendo ao Decreto 

DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006. Por esse Decreto, o Estado foi dividido 

em 17 (dezessete) Departamentos de Saúde, responsáveis por coordenar as 

atividades da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito regional e promover a 

articulação intersetorial, com os municípios e organismos da sociedade civil.Ele, 

ainda, dispõe sobre a reorganização das Direções Regionais de Saúde, incluindo a 

de São José do Rio Preto/SP – Departamento regional de Saúde, DRS XV. Os 

Departamentos Regionais de Saúde visam centralizar as decisões administrativas, 

bem como, a organização e distribuição da assistência a saúde para a população em 

geral, o que justifica sua legitimidade nas demandas supracitadas. 

Em agosto de 2017, o descumprimento no fornecimento de medicação de alto 

custo em São José do Rio Preto/SP foi objeto de reportam pelo portal G1. De acordo 

com a notícia publicada, na época, só no estado de São Paulo eram quase 80.000 

pessoas que não podiam pagar pelos remédios e haviam procurado a justiça na 

tentativa de facilitar o acesso aos medicamentos (PACIENTES..., 2017).  



 

Dados divulgados no ano de 2017, pela página da UOL, apontam que nos 

últimos seis anos foram gastos mais de um bilhão para o cumprimento dessas 

medidas judiciais e as multas impostas (GASTOS..., 2017).Nota-se, que este valor 

gasto pelo estado poderia ser bem menor se o Estado investisse em políticas de 

prevenção, a fim de evitar a imposição de multa por seus sucessivos 

descumprimentos. 

Pelo analisado, não é errado dizer que se vive em um cenário conhecido 

como “judicialização da saúde”, uma vez que o processo judicial pode significar a 

única alternativa para salvar ou prolongar a vida de pacientes portadores de doenças 

raras ou crônicas, que dependem de medicamentos de alto custo. No entanto, 

algumas iniciativas buscam contornar esse cenário. O primeiro exemplo que se cita 

é o de Santa Catarina, quando em 1997, 25 municípios do entorno da cidade de 

Lages, a 200 quilômetros de Florianópolis, uniram-se para encontrar melhores 

formas de administrar os recursos para a saúde, frequentemente afetados pela 

judicialização.Tais municípios iniciaram o projeto após perceberam que 

isoladamente era mais complicado enfrentar as decisões judiciais.  

Em 2012, o consórcio lançou o Núcleo de Conciliação de Medicamentos para 

atender solicitações de fármacos que ainda não haviam sido solicitados por via 

judicial.Por meio do consórcio intermunicipal, criou-se um padrão comum de 

atuação, que evitou sobreposições de pedidos e racionalizou gastos e investimentos.  

A integração entre os órgãos da saúde (municipal e estadual), pacientes, Defensoria 

Pública, advocacia pública e Ministério Público levou a uma redução dos conflitos 

judiciais (PINHEIRO; ASENSI, 2016, p. 63). Nessa mesma direção, em São Paulo, 

desde o final de 2016, existe uma ação parecida, que também procura promover a 

interação entre os atores envolvidos nas solicitações judiciais de medicamentos.  

Inicialmente, a Secretaria da Saúde, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública estaduais celebraram um termo de cooperação que 

estabelece um protocolo de fluxos de serviços de triagem e orientação farmacêutica 

a usuários do SUS. O termo tem como cerne a ideia que profissionais capacitados 

avaliem as prescrições médicas antes que os pacientes tomem a decisão de acionar 

a Justiça.Possibilita-se apresentar ao médico e ao paciente alternativas terapêuticas 

fornecidas pelo SUS, após a análise do caso em concreto.Também no final do ano 

de 2016, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o Ministério da Saúde, em parceria 

com o Hospital Sírio-Libanês, anunciaram um projeto para ampliar o uso de 



 

informações baseadas em evidências científicas pelos magistrados e aperfeiçoar o 

julgamento das demandas judiciais.  

A parceria prevê a expansão dos Núcleos de Avaliação de Tecnologia em 

Saúde (Nats), cuja tarefa é auxiliar tribunais de todo o país por meio de pareceres e 

notas técnicas sobre medicamentos, bem como, inclui a criação de um banco de 

dados com informações técnicas, com base em evidências científicas, que poderá 

ser acessado por magistrados de todo o país.  

Na prática, funcionaria da seguinte forma: antes de tomar uma decisão, o juiz 

poderá consultar o banco, que estará disponível no site do CNJ, e acessar 

informações sobre medicamentos, procedimentos e afins que constem na solicitação 

do paciente. Com tais informações, o magistrado poderá saber se existe, por 

exemplo, um fármaco similar no SUS e se a droga solicitada é realmente efetiva no 

tratamento da moléstia.  

O hospital Sírio-Libanês deverá investir cerca de R$ 15 milhões, ao longo de 

três anos, para criar a estrutura da plataforma. O sistema será alimentado por 

informações científicas fornecidas por pareceres emitidos pelos Nats, pela Conitec e 

pelo Centro Cochrane, organização internacional com sede em Copenhague, na 

Dinamarca, que analisa conjuntos de estudos clínicos em busca de evidências da 

eficácia de tratamentos (PIERRO, 2017). 

O último exemplo é bastante anterior aos demais, iniciou-se em 2012 no 

Fórum da Fazenda em São Paulo, o Setor de Triagem Farmacêutica no Juizado 

Especial da Fazenda Pública – Jefaz. O setor oferece informações aos cidadãos 

sobre acesso a medicamentos na rede pública, e também fornece informações aos 

magistrados para subsidiar pedidos judiciais de medicamentos e tratamentos de 

saúde.  

Com a iniciativa, esperava-se a diminuição de ações judiciais desnecessárias 

e o incremento no uso racional de medicamentos com maior segurança e 

efetividade.Contudo, o que se percebe ao longo desses quase seis anos de 

existência, é o aumento demasiado de demandas envolvendo medicamentos e 

saúde.Porém, por falta de iniciativas não é. O problema reside na falta de 

investimento. 

Como visto, desperdiçam-se altas quantias em pagamentos de multas por 

descumprimentos de ordens judiciais, o que é motivado pela má gestão, enquanto 

não se tem suficiência de recursos para o aprimoramento dessas iniciativas que 



 

possivelmente resolveria grande parte da problemática aqui exposta.  

Por fim, resta evidente que o descumprimento no fornecimento de 

medicamentos de alto custo, ou excepcionais, pelo departamento regional de saúde 

não é uma peculiaridade somente de São José do Rio Preto, mas sim resultante de 

uma crise na saúde pública nacional.Faltam investimentos em ferramentas 

destinadas a maximizar o diagnóstico de demandas pré-judiciais, de forma a evitar o 

aumento da judicialização do clamor por medicamentos de difícil acesso, seja pelo 

seu alto valor monetário, ou sua falta no mercado nacional.  

 

6. RESULTADOS 

Com base na pesquisa, apurou-se, inicialmente que o princípio da dignidade 

da pessoa humana deve servir de ponto de partida e ponto de chegada na 

elaboração e na interpretação do ordenamento jurídico brasileiro, sendo que, por sua 

vez, diante da previsão constitucional, doutrinária e jurisprudencial o direito à saúde, 

caracterizado como direito subjetivo inalienável e indispensável para a vida humana 

trata-se de um direito autoaplicável e de eficácia imediata, atribuído a todos os entes 

federativos competência para administrar ou legislar sobre a proteção e defesa da 

saúde. 

Muito embora a saúde seja um direito fundamental inerente à condição de 

cidadão, resguardado pela Constituição Federal e demais legislações, constatou-se 

que, ainda é um direito constantemente violado. Por diversas vezes, os entes 

federativos justificam os descumprimentos dos direitos sociais, subordinando-os à 

existência de recursos públicos disponíveis, isto é, utiliza-se da teoria da reserva do 

possível em detrimento da própria dignidade humana. 

Observou-se, então, que, os direitos inerentes a qualquer cidadão não são 

alcançados de forma automática, como faz crer a legislação, porquanto, a 

obrigatoriedade de fornecimento de medicações e tratamentos de alto custo pelo 

ente público é posta diariamente sob análise do Poder Judiciário, que tem julgado a 

favor do demandante (do cidadão), sendo que, o os Departamentos Regionais de 

Saúde visando centralizar as decisões administrativas, bem como, a organização e 

distribuição da assistência à saúde para a população em geral, justifica sua 

legitimidade nas demandas supracitadas. 

Assim, ante o cenário de “judicialização da saúde”, foi observado que alguns 

municípios já buscam medidas para atenuar referida situação, a título de exemplo, a 



 

Comarca de Santa Catarina que criou-se um padrão comum de atuação, evitando 

sobreposições de pedidos e racionalizando gastos e investimentos.  A integração 

entre os órgãos da saúde (municipal e estadual), pacientes, Defensoria Pública, 

advocacia pública e Ministério Público levou a uma significativa redução dos conflitos 

judiciais. 

 

7. CONSIDERAÇÕESFINAIS 

Pela análise dos posicionamentos jurisprudenciais, demonstrou-se que todos 

os entes federativos, de forma solidária, têm como dever constitucional promover 

meios para o exercício e efetivação dos direitos e garantias individuais, inclusive o 

direito à saúde, não podendo em detrimento do mínimo existencial e da dignidade à 

existência humana avocar a teoria da reserva do possível, uma vez que, apesar de 

estarem no mesmo patamar hierárquico, as normas de direitos fundamentais têm 

superioridade axiológica em relação às regras orçamentárias. 

No entanto, pela observância de decisões judiciais e reportagens, o reiterado 

descumprimento no fornecimento de medicamento de alto custo pelo Departamento 

Regional de Saúde de São José do Rio Preto/SP, ressaltando que possui 

autonomia, definida em legislação própria, para controlar a aplicação de recursos 

estaduais e federais ao SUS. Pelo estudo realizado, comprovou-se que os direitos 

inerentes a qualquer cidadão não são alcançados de forma automática, como 

determina a legislação e, em decorrência desta situação, cada vez mais, as pessoas 

buscam a concessão de medicamentos e outros tipos de assistência através da via 

judicial.A obrigatoriedade de fornecimento de medicações e tratamentos de alto 

custo pelo ente público é posta diariamente sob análise do Poder Judiciário, que tem 

julgado a favor do cidadão. 

Foi exposto um modelo de triagem auxiliar para o Judiciário que, cada vez 

mais, está mais abarrotado com requerimentos mínimos para existência digna, 

cenário este conhecido como “judicialização da saúde”.O modelo citado foi o da 

Comarca de Santa Catarina que formou um Núcleo de Conciliação de Medicamentos 

para atender solicitações de fármacos que ainda não haviam sido solicitados por via 

judicial, criando-se um padrão comum de atuação que evitou sobreposições de 

pedidos e racionalizou gastos e investimentos. 
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