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RESUMO 

 

O referido artigo tem como objetivo uma análise crítica e jurídica da garantia dos direitos 

fundamentais e seus princípios básicos, previstos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 

Orgânica da Saúde 8.080/90, frisando a efetivação do direito à saúde, quanto à 

disponibilização de medicamentos. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa 

jurisprudencial, doutrinaria e legislativa, visando, como objetivo, o esclarecimento e a 

compreensão do processo de judicialização, seu procedimento e as diretrizes jurisprudenciais 

estabelecidas, quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos, suas repercussões e 

desvantagens. Assim, foram analisadas as garantias e os princípios fundamentais, a fim de 

esclarecer a responsabilidade solidária, com entendimento dos limites orçamentários da 

reserva do possível, buscando estudar a progressão judiciária e garantidora à efetivação desse 

direito.  

 

Palavras-chave: Direito à saúde. Efetivação. Judicialização da saúde.  

 

 

JOINT AND SEVERAL LIABILITY OF THE FEDERATIVE ENTITIES IN THE 

PROVISION OF MEDICINES 

 

ABSTRACT 

 

This article aims at a critical and legal analysis of the guarantee of fundamental rights and 

their basic principles, provided for by the Federal Constitution of 1988 and by the Organic 

Health Law 8.080 / 90, emphasizing the realization of the right to health, regarding the 

availability of medicines . The work was developed through jurisprudential, doctrinal and 

legislative research, aiming, as an objective, to clarify and understand the judicialization 

process, its procedure and established jurisprudential guidelines, regarding the joint and 

several liability of the federal entities, their repercussions and disadvantages. Thus, guarantees 

and fundamental principles were analyzed in order to clarify joint and several liability, with 

an understanding of the budgetary limits of the possible reserve, seeking to study the judicial 

progression and guarantee for the realization of this right. 

Keywords: Right to health. Effectiveness. Judicialization of health. 
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1 INTRODUCAO 

 

 O presente trabalho visa à análise jurídica da responsabilidade dos entes federativos, 

na disponibilização de medicamentos, frisando direitos e garantias básicas, voltadas à saúde, 

quanto à ineficácia e à insuficiência de fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de 

saúde (SUS), para suprir a necessidade individual de cada ser humano, consequentemente 

acarretando a judicializacao da saúde e a responsabilidade solidária. 

 A Constituição Federal de 1988, como norma garantidora, deixa assegurado os direitos 

fundamentais, mas ainda há uma observância sobre a eficácia deles, como será tratado no 

respectivo artigo, frisando o Direito à saúde, previsto no artigo 196, o qual é de grande 

complexibilidade em sua aplicação, principalmente no dever garantidor do Estado em 

fornecê-lo, conforme a necessidade individual. 

 O direito à saúde e a necessidade individual de cada ser humano traz alguns 

parâmetros a serem ressaltados e analisados, muitas vezes criticamente pelas próprias 

diretrizes guiadas pela Constituição como o princípio da igualdade, da reserva do possível, se 

tratando da responsabilidade e da capacidade econômica e financeira do Estado, de atender às 

necessidades dos direitos sociais e fundamentais de todos.  

 Assim, o poder público tenta padronizar todo ser humano e suas necessidades, para 

que não haja distinção nem vantagens, todavia, como no caso do referido artigo, o direito à 

saúde e à disponibilização de medicamentos é muito mais complexo, pois cada indivíduo tem 

sua necessidade, em muitos dos casos, não podendo ser padronizado. Assim, o princípio da 

igualdade visa à aplicação do direito à saúde o mais justo processo possível de igualdade de 

tratamento, tendo em vista os aspectos individuais, o qual será dissertado ao decorrer do 

artigo.  

 Assim, devido a não efetivação desse direito, o indivíduo poderá recorrer ao poder 

judiciário, tendo o processo judiciário para tal efetivação, o qual consiste em alguns aspectos 

básicos, procedimentais, entrando em ênfase uns dos maiores debates quanto ao tema: de 

quem será a responsabilidade de suprir essa necessidade? A quem o indivíduo deverá 

recorrer? Dessa forma, entra a responsabilidade Solidária dos entes Federativos, dando ênfase 

quanto à disponibilização de medicamentos, sendo analisado no decorrer da lei Orgânica da 

Saúde 8080/1990, suas diretrizes e aos entendimentos jurisprudenciais derivado do tema, 

visando, assim, a aplicação, as consequências e a busca por um processo mais célere, além da 

efetividade desse direito. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE 

 

  Os Direitos Fundamentais são aqueles essenciais, inerentes à pessoa Humana, visando 

à proteção da sua dignidade. Eles são assegurados tanto na esfera nacional, quanto na esfera 

internacional, sendo tratados como Direitos Humanos, suas características deixam claro sobre 

a importância da sua efetividade, pois são inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. 

 O Direito Fundamental à saúde está elencado como um direito de todos e um 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, como previsto no Artigo 196, da Constituição Federal de 

1988. Um grande exemplo de sua teoria, é citado por Sarlet (2012) em sua doutrina. 

 

(...) o direito à saúde, verifica-se que assim como é correto deduzir da Constituição 

um direito fundamental à saúde (como complexo de deveres e direitos subjetivos 

negativos e positivos), também parece certo que ao enunciar que a saúde – além de 
ser um “direito de todos”, “é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos...” (art. 196 

da CF de 1988), a nossa Lei Fundamental consagrou a promoção e proteção da 

saúde para todos como um objetivo (tarefa) do Estado, que, na condição de norma 

impositiva de políticas públicas, assume a condição de norma de tipo programático 

(SARLET, 2012, p. 260). 

 

 O Direito à Saúde é muito mais amplo e complexo do que a simples letra da lei, 

principalmente devido a sua necessidade de aplicação, muitas vezes imediata, e à proporção 

da evolução constante das necessidades humanas e sua diversidade, sendo cada dia mais 

difícil ao Estado, e seus operadores, conjugar ou até mesmo tentar padronizar a necessidade 

de toda a população.  

 Assim, em detrimento deste dever  politico-constitucional, o Estado deve garantir 

medidas para a redução de doenças, promovendo proteção, serviços, igualdade e, além 

disso, a efetivação desse direito, quanto à necessidade de cada pessoa e da comunidade, não 

podendo mostrar indiferença, quanto ao problema da saúde da população.  

 Incidindo, assim, ao poder Público, a obrigação de promover medidas que 

concretizem a obrigação estabelecida pelo Artigo 196, da Constituição, sob pena do Poder 

Público responder por fraude de justas expectativas nele depositadas, não podendo converter 

suas promessas constitucionais inconsequentes. 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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 Como já citado anteriormente sobre a Constituição Federal e os direitos fundamentais, 

será tratado, mais a fundo, sobre a ligação desses tópicos efetivos ao Direito. A Constituição 

Federal, base do estado, tem sua força normativa de supereficácia, pois todas as normas 

criadas e aplicadas devem seguir os componentes, os direitos e os deveres nela redigidos. 

Assim, para facilitar a aplicação e delegar algumas funções, será tratado sobre duas divisões 

de grande importância: os direitos e garantias fundamentais e os componentes dessa 

federação.  

 A Constituição Federal, em seu Título II, deixou salvo cinco capítulos subdivididos, 

tratando sobre direitos e garantias fundamentais, sendo eles: Direitos individuais e coletivos, 

ligados ao conceito de pessoa humana e a sua personalidade como a vida, a igualdade, a 

dignidade, a segurança, a honra, a liberdade e a propriedade; Direitos sociais, que são 

referentes à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social, ao lazer, à segurança, à 

proteção à maternidade e à infância, e à assistência aos desamparados. Sua finalidade é a 

melhoria das condições de vida dos menos favorecidos, visando à igualdade social; Direitos 

de nacionalidade, Direitos políticos e Direitos relacionados à existência, à organização e à 

participação em partidos políticos.   

 Como citado, uma das bases desse artigo e seu ponto de referência será as subdivisões 

citadas: Direitos individuais, Direitos coletivos e Direitos sociais, quanto à importância, à 

efetividade e à sustentabilidade desses direitos. Assim, é exposto que: 

 

Mesmo para os direitos do Título II (que, reitere-se, já por força do art. 5.º, § 2.º, da 

CF, não excluem outros), a posição adotada não está dissociada de critérios de 
ordem material, já que sem dúvida se cuida de posições que – independentemente de 

outras razões de ordem substancial – já de partida receberam, por ocasião do “pacto 

constitucional fundante”, a proteção reforçada peculiar dos direitos fundamentais 

pela relevância de tais bens jurídicos na perspectiva dos “pais” da Constituição, o 

que, aliás, aponta para uma legitimação democrática, procedimental e deliberativa 

(mas também substancial!), 940 decisão esta que não pode pura e simplesmente ser 

desconsiderada pelos que (na condição de poderes constituídos!) devem, por estar 

diretamente vinculados, assegurar a esses direitos fundamentais a sua máxima 

eficácia e efetividade (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 350). 

  

 Quanto aos componentes da Federação, temos como base o Artigo 18, da Constituição 

Federal de 1988, o qual deixa salvo que a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos.  

 Como tratado, o Brasil adotou o federalismo em sua forma de divisão, os entes, sendo 

assim, autônomos, possuindo competências, deveres e funções específicas, porém todos 
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interligados, devendo garantir os direitos fundamentais, seguindo todos os seus fundamentos, 

como previsto no Artigo 1, da Constituição Federal,  sendo eles a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo 

político.  

 Conforme foi elencado sobre os direitos fundamentais, a constituição, e os seus entes 

federados, será citado um artigo de grande relevância, refletindo sobre o tema tratado no 

decorrer do trabalho, sobre a competência comum da União, do Estado e do Município, que 

está salvo no Artigo 23, da Constituição Federal. Em relação ao tema tratado, está mais 

específico no Inciso II: Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das 

pessoas portadoras de deficiências. 

 

2.2 DIREITO À SAÚDE NA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

 O Direito à Saúde, salvo nos Arts. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, se 

tratando de um direito fundamental e social, como já citado anteriormente e exemplificado, é 

de grande complexibilidade e importância, por ser um direito diretamente ligado ao direito à 

vida. Assim, com a evolução social, alguns parâmetros e definições como, por exemplo, o 

conceito de saúde, competências, entre outros, estão sendo mudados, para que essa norma 

constitucional seja respeitada e efetivada. 

 Podemos nos perguntar qual é o conceito de saúde para cada um, porém, antigamente, 

pelos estudos e pelos nossos antecedentes, o conceito de saúde girava entorno da ausência de 

enfermidade e, geralmente, sempre de cunho físico. Hoje, vemos que, tanto na sociedade 

quanto na legislação, esse conceito teve uma mutação, pois o conceito de Saúde é muito mais 

complexo, envolvendo o bem-estar físico, mental, social do ser humano. Quanto ao conceito 

individual desse direito e sua seguridade em face da constituição, Gilmar Mendes, em seu 

livro, cita um relato de grande entendimento do Ministro Celso de Mello, como exposto a 

seguir. 

 

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do AgR-RE 271.286-8/RS, ao 

reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à 

generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica 

obrigacional. Ressaltou o Ministro que “a interpretação da norma programática não 

pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente”, impondo aos entes 

federados um dever de prestação positiva. Concluiu que “a essencialidade do direito 

à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de 

relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197)”, legitimando a atuação do 
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Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra o 

mandamento constitucional em apreço (MENDEZ; BRANCO, 2018, p.1057). 

 

 Como já citado anteriormente, a Constituição Federal, para melhor efetivação desse 

direito, deu a cada órgão federativo sua competência, para ambos trabalharem juntos, 

havendo, assim, a consolidação desse direito, deliberando competências para criações de 

estruturas organizacionais como o Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (ANVISA), entre outras leis específicas à saúde. 

Dessa forma, esses órgãos devem, pela Constituição Federal, prestar total acesso e ajuda à 

população, conforme sua necessidade. 

 

 

3 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS, IGUALDADE E RESERVA DO POSSIVEL. 

 

 No presente tópico, serão destacados dois princípios de grande relevância, assegurados 

constitucionalmente, que se interligam em seus aspectos individuais, políticos e sociais, 

devendo ser garantidos pelo poder público.  

 Quanto ao Princípio da Igualdade, podemos citar o art. 5º, caput da Constituição 

brasileira, de 1988, “todos são iguais perante a lei”, como base de sustentabilidade em sua 

aplicação, todavia não quer dizer que o poder público e o direito em si consigam padronizar 

todo o ser humano, com seus aspectos, condições naturais e necessidades, mas sim procura a 

igualdade Jurídica, vedando todo tratamento desigual de pessoas em situações jurídicas iguais.      

 Assim, assevera a doutrina de Sarlet, Marinoni, Mitidiero, os quais expõem que: 

 

A igualdade se apresenta no texto constitucional tanto como princípio estruturante 

do próprio Estado Democrático de Direito, quanto na condição de norma impositiva 

de tarefas para o Estado, bastando, neste contexto, referir o disposto no art. 3.º, que, 

no âmbito dos objetivos fundamentais (com destaque para os incs. III e IV), elenca a 

redução das desigualdades regionais e a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 622). 

 

 O termo de Igualdade pode ter uma variação quanto a sua interpretação, quando 

voltado à tutela jurisdicional da Saúde, podendo ser entendido como igualdade de direito no 

sentido amplo de atender à necessidade de cada um, não que precisando ser idêntica, ou com 

o mesmo tratamento, porém suprindo a necessidade, diferenciando pessoas e situações 

específicas. Dessa forma, o princípio da igualdade baseia-se em atender a todos, com o mais 

justo processo possível de igualdade de tratamento. 
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   Além disso, ela também é entendida, em um âmbito mais restrito, de igualdade perante 

a lei, no sentido do texto constitucional, do o art. 5º, como já citado acima, buscando o 

mínimo de imparcialidade possível, uma padronização, independente de cada indivíduo, 

devendo ser mantido apenas uma linha de tratamento social a todos. 

 As relações de igualdade entre os indivíduos, principalmente quanto ao Direito à 

Saúde e à função dos entes federativos em manter esse direito, sem que haja injustiça, é 

complexa. Para um melhor funcionamento, deve ser atendido a harmonia entre as instituições, 

os indivíduos, os entes federativos e o justo processo legal, para que o princípio fundamental 

seja garantido. Como cita Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017, p. 622) , “(...) E é precisamente 

esta a perspectiva aqui privilegiada, a igualdade constitui uma peça chave no catálogo 

constitucional dos direitos fundamentais”. 

 Quanto ao Princípio da Reserva do possível, inicialmente será citada sua Teoria, que 

baseia-se na responsabilidade e na capacidade econômica e financeira do Estado de atender as 

necessidades de direitos sociais e fundamentais de cada indivíduo, por mais que elas sejam 

ilimitadas.  

 Assim, veremos que tal princípio é de grande complexibilidade, principalmente em 

sua eficácia, pois o Poder Público nem sempre consegue atender a necessidade de todos, 

quanto ao direito à saúde e à disponibilização de medicamentos, devendo ser observado cada 

caso isolado. Dessa forma, para que a reserva do possível seja atendida corretamente, deverá 

ser analisado alguns elementos como a necessidade específica, a distributividade dos recursos 

e a eficácia do serviço.  

 Conforme citado e analisado os elementos, caberá ao Poder público prestar o serviço 

adequadamente, todavia o princípio da Reserva do possível, em sua aplicabilidade, é mais 

complexo, como prevê a legislação brasileira, sendo clara sobre o dever do Estado em prestar 

o serviço, garantindo o Direito à Saúde, como o Art 196, da Constituição Federal de 1988, a 

lei Orgânica da Saúde 8080/1990, que trata em seu artigo 2º, caput, que a saúde é direito de 

todos, devendo ser provida pelo Estado, responsável por garanti-la por meio de políticas 

econômicas e sociais, que visem à prevenção e à redução de riscos de doenças e outros 

agravos.  

 Quando analisado o princípio da igualdade da reserva do possível, em sua aplicação 

fática, sendo dever do estado, entra um ponto muito importante na sua eficácia, que é o 

planejamento orçamentário do Estado, os limites, os parâmetros das verbas destinadas à 

Saúde, sendo aplicados por meio de políticas destinadas aos SUS, que nem sempre são 
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suficientes para suprir a necessidade do indivíduo, tornando-se um direito inviável, pois o 

poder público, em alguns casos, não possui recursos suficientes.  

 Assim, conforme exposto, a reserva do possível, em sua esfera de garantir o direito à 

saúde, sendo dever do Estado efetivá-la, continua sendo motivo de grande litígio, no 

ordenamento Judiciário brasileiro, conforme expõe Sarlet (2012): 

 

(...) Reconhecendo-se as limitações representadas especialmente pela assim 

designada reserva do possível na esfera dos direitos fundamentais sociais de cunho 

prestacional, há que questionar até que ponto estes aspectos têm o condão de 

efetivamente impedir a plena eficácia e realização destes direitos (SARLET, 2012, 

p. 256). 

 

 

 3.1 DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DO SEU PROCEDIMENTO 

 

  Para que possamos melhor compreender o contexto, é de grande relevância falar sobre 

a lei Orgânica da Saúde 8080/1990, a qual instituiu o Sistema Único de saúde (SUS), 

garantindo que todos os brasileiros tenham acesso universal ao sistema público de saúde, que 

visa à promoção, à proteção e à recuperação da saúde e à organização e ao funcionamento dos 

serviços correspondentes a ela.  Assim, o SUS é definido como o conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

 Quando violado e negado algum direito baseado na lei, garantido constitucionalmente, 

ou quando o Estado pelo SUS não consegue suprir a necessidade do indivíduo, também se 

enquadrando na rede privada como os planos de saúde e todas as esferas administrativas 

forem negadas, poderá ele entrar com a Ação no Tribunal de justiça para reivindicar e garantir 

esse direito. Mendez e Branco relatam um dos grandes problemas, quanto ao fornecimento de 

alguns medicamentos:  

 

É bem verdade que, em muitos casos, a judicialização do direito à saúde deveria 

ocorrer, preferencialmente, no plano das ações coletivas e não no contexto de 

milhares de ações individuais. Especialmente nas hipóteses em que um remédio se 
encontra na lista de aprovados pela ANVISA, mas não na listagem do SUS, a cultura 

das pretensões coletivas seria um verdadeiro estímulo ao diálogo institucional e à 

preservação da isonomia e do atendimento dos titulares de direitos em iguais 

condições (MENDEZ; BRANCO, 2018, p. 1070). 

 

 Nos últimos anos, é evidente o quanto a judicializacao do direito à saúde foi 

alarmante. O STF, em 2009, deparado com inúmeros problemas relacionados ao tema, 
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realizou a audiência pública, conhecida como audiência da Saúde. Após o debate da 

audiência, foi reconhecido a STA 15 (Suspensão de Tutela Antecipada), a qual forneceu 

diretrizes e parâmetros a serem seguidos, todavia a sociedade evoluiu e, assim, suas 

necessidades, devendo sempre ser reformadas, tendo algumas mudanças, não devendo 

esquecer que todos os direitos humanos, sem exceção, têm aplicabilidade imediata, sempre 

respeitando o princípio da reserva do possível. 

  Atualmente, se busca uma flexibilização, um processo mais célere, pois o 

procedimento da judicialização é exaustivo, ou seja, quem o procura é por necessidade, 

estando esgotados, muitas vezes, psicologicamente e financeiramente, tendo que propor ação 

contra o Estado, sujeitando-se à demora e aos encargos do processo, mesmo ficando claro que 

o sistema de saúde brasileiro não atende atualmente toda a população e sua demanda, pelo 

fato do Estado não acompanhar os avanços médicos, fármacos etc. Ocorre que, devido à 

demora processual, após o deferimento da tutela, tanto a união quanto o estado e o município, 

muitas vezes, não cumprem, pois a parte enferma já veio a óbito, pela necessidade imediata. 

  Após o poder judiciário aprovar a disponibilização do medicamento, ainda não é o 

suficiente para sua efetividade, devendo seguir um parâmetro burocrático, apresentando três 

orçamentos dos medicamentos pleiteados de farmácias distintas, se não for o caso de 

exclusividade e, assim, após a expedição de pagamento, deverá seguir outras normas internas 

para a prestação de contas. Assim, fica claro o quão complexo é a judicialização, o 

procedimento e o quanto é importante a necessidade imediata de um medicamento para a vida 

humana.  

 

 

4 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS 

QUANTO À EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

  

 Inicialmente, para maior entendimento, deve-se deixar claro o conceito básico de 

Responsabilidade Solidária, que é basicamente a responsabilidade de todos os envolvidos, ou 

seja, quando um indivíduo se sentir lesado, de alguma forma, ele poderá exigir a reparação de 

seu direito, de uma ou de todas as partes responsáveis, ao mesmo tempo. 

 Uma das grandes discussões e dúvidas, quanto à judicialização e à efetivação do 

direito à saúde, é de quem cobrar e a quem recorrer. Assim, a Constituição Federal de 1988, 

quanto à responsabilidade solidária entre os entes federativos dos direitos envolvendo a saúde, 

deixou salvo e assegurado a todo individuo brasileiro, em seu Art 196, caput, que o direito à 
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saúde é, “Direito de todos, e dever do Estado”, e também seu artigo 23, inciso II, “É  

competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, e dos Municípios: II – cuidar 

da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de 

deficiência” (BRASIL, 2020). 

 A jurisprudência atual é clara sobre esse direito, deixando como competência do Juiz 

decidir a quem condenar ao cumprimento da obrigação, conforme decisão do Supremo 

Tribunal Federal, fixando a tese de repercussão geral, 855.178, tema 793:  

 

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial 

direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e 

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro 

(RE 855178 RG, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 

 

  Quando analisada essa grande demanda judiciária, sobre a disponibilização de alguns 

medicamentos e sobre o orçamento do país, pelo ponto da responsabilidade solidária, tem-se 

uma desigualdade, quanto à responsabilidade, pois, muitas vezes, ambos são condenados ao 

pagamento (União, Município e Estado). Em outros casos, há ações propostas só contra o 

Município, exigindo dele a exclusiva responsabilidade, o que pode causar uma quebra 

orçamentaria alta, de verbas destinadas à saúde, não havendo nenhum critério de 

ressarcimento desse valor. Esse fato seria mais bem apreciado e mais resolvido se essa 

responsabilidade solidária tivesse critérios e paradigmas a serem seguidos, principalmente, na 

judicializacao de Medicamentos de alto custo, quanto aos entes federativos menos 

privilegiados, todavia a responsabilidade solidária, como norma garantidora para a prestação 

de serviços, tem sua eficiência.  

 

4.1 DAS NORMAS QUE DISCIPLINAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 

PROCEDIMENTOS 

 

 Inicialmente, será citado sobre as inúmeras normas existentes que regulam e 

disciplinam os procedimentos básicos no fornecimento de medicamentos como, por exemplo, 

o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei orgânica da saúde – 8.808/90, o qual a 

Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 200, inciso I, deixa como sua competência: 
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Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos (BRASIL, 1988). 

 

  Como exposto, a legislação deixa claro que a assistência à saúde não se cessa apenas 

no fornecimento médico hospitalar, pois a assistência farmacêutica é tão importante quanto 

qualquer outro serviço oferecido e prestado, assegurado pelo Artigo 6 º,  alidea d, inciso I,  da 

Lei 8.080/1990. 

 Atualmente, a OMS tem algumas estratégias que visam promover o acesso e o uso 

seguro e racional de medicamentos para todos, como a Relação de medicamentos essenciais 

(RENAME), que é uma lista de medicamentos baseada nas necessidades de saúde prioritárias 

da população brasileira, norteada pela disponibilização para o SUS. 

 Assim, o art. 25, do Decreto nº 7.508/2011, estabelece essa relação, visando uma 

padronização de medicamentos, seguindo o princípio da igualdade entre outros. Nesse 

sentido, caso não tenha a imediata disponibilização de algum medicamento listado pelo 

RENAME, cabe ao município fornecer, todavia, como exposto, por mais que o estado tente 

padronizar e atender a necessidade de todos, se tem exceções ou necessidades específicas, 

as quais não entram nessa lista de medicamentos e se há a necessidade da judicialização, 

para que o direito à saúde seja efetivo, nos medicamentos de alto custo excepcionais, fica a 

critério do indivíduo recorrer à União, ao Estado, ao Munícipio ou a todos eles.  

 Conforme exposto, sobre essa disponibilização, vários fatores foram discutidos como 

a garantia fundamental, a obrigação do estado em executar, a competência, entre outros, 

todavia, o STF, em suas decisões e demandas, fixou alguns critérios básicos a serem 

analisados para sua respectiva efetividade, sendo eles: Comprovação, por meio de laudo 

médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o 

tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro do 

medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 Assim, quanto à norma que disciplina, podemos finalizar com a concretização 

fornecida pelo pacto pela saúde (2006), sobre a consolidação do SUS e as diretrizes 

operacionais, divulgadas pela portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que consiste em 

dispensação de medicamentos excepcionais, como fixa em seu teor: 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26346411/artigo-25-do-decreto-n-7508-de-28-de-junho-de-2011
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028206/decreto-7508-11
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O componente medicamentos de dispensação excepcional consiste em 

financiamento para aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação 

excepcional, para tratamento de patologias que compõem o grupo 36 – 

medicamentos da tabela descritiva do sia/sus. a responsabilidade pelo financiamento 

e aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional é do ministério da saúde 

e dos estados, conforme pactuação e a dispensação, responsabilidade do Estado 

(BRASIL, 2006). 

 

4.2 EFETIVACAO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE 

 

  Como tratado no decorrer do Artigo, inúmeras são as legislações, resoluções, e 

diretrizes a serem seguidas pelos entes públicos para a efetivação da garantia do direito à 

saúde, apesar da existência de políticas e ações públicas para suprir a necessidade, nem 

sempre são suficientes. 

 Por mais que o processo seja lento e que haja erros, não há inércia do poder público na 

efetivação à saúde, sendo analisado cada caso decorrente das ações e das inúmeras 

possibilidades que interfiram na questão orçamentária Estadual, Municipal, e da União. 

Assim, o processo pode ter uma demanda negativa, todavia a judicialização mostra uma 

evolução, as considerações dos magistrados realçam uma demanda justa, havendo ainda, em 

muitos casos, as injustiças, mas colocando a necessidade humana e a garantia fundamental 

como aspecto primordial. 

 Gilmar Mendez e Paulo Branco expõem, no decorrer de seu livro, decisões que 

enfatizam quanto à efetividade dessa garantia, nas demandas de medicamentos, podendo citar 

a passagem em que o STF manteve a decisão de tutela antecipada para medicamento de alto 

custo. 

 

No caso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou agravo regimental 

interposto pela União contra decisão da Presidência do Tribunal, a qual indeferiu 

pedido de suspensão de tutela antecipada. Manteve-se a antecipação de tutela 

recursal deferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região para determinar à 

União, ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza o fornecimento de 
medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, em favor de paciente portadora de doença rara, cujo custo mensal seria 

estimado em R$ 52.000,00 (MENDEZ; BRANCO, 2018, p. 1079). 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

  Conforme o desenvolvimento do presente artigo, quanto ao direito fundamental à 

saúde, conclui-se que deve ser garantido pelo estado, por meio de medidas sociais e públicas, 
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seguindo os parâmetros de desenvolvimento do SUS e suas aplicações, todavia fica claro que 

a necessidade de todos não é cumprida, por não haver recursos suficientes, principalmente se 

tratando da padronização de fármacos. 

 Por meio do direito à saúde e sua importância social e individual, assegurada 

constitucionalmente e pelas leis derivadas, fica claro que é dever do Estado que haja sua 

efetivação, sendo que esse dever pode ser solidário, assim Estado, Município, e União, 

responderão, solidariamente, conforme estabelecido pelo poder judiciário, o cumprimento da 

demanda.  

 A análise do princípio da reserva do possível e a questão orçamentária do Estado 

devem ser analisadas pelo poder judiciário e melhor distribuídas quanto à necessidade de cada 

ente em sua responsabilidade, pois se entende os limites financeiros estatais, porém deve-se 

buscar o mais justo possível nessa repartição solidária. 

 Assim, percebe-se que o direito à saúde, pela sua importância de urgência, não deveria 

ser dificultado. Mantendo seus princípios básicos fundamentais, sua efetivação, de fato, 

acontece, mas ainda há muitas injustiças e necessidades a serem reparadas, pois a 

judicialização e os procedimentos relacionados ao direito à saúde devem ser mais céleres e 

eficazes, buscando a maior efetividade com a necessidade atual do indivíduo. 
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