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RESUMO 

O direito social à saúde, consagrado pela Constituição Federal de 1988 como um direito 

fundamental de grande relevância, abrange o recebimento de medicamentos, que consiste em 

um desdobramento natural da sua interpretação, pautando-se na universalidade. Diante da sua 

indiscutível importância, possuem uma dificuldade extra para a implementação, notadamente 

em virtude de limitações orçamentárias, acarretando crescentes demandas judiciais pleiteando 

a intervenção judicial para a concretização do direito. Deste modo, o objetivo da presente 

pesquisa é analisar, no cenário atual, se a inclusão do elemento hipossuficiência financeira, 

como requisito necessário para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado, 

garante uma decisão justa e razoável, equacionando os problemas, diante das limitações 

encontradas para a implementação do direito à saúde. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica com uma abordagem qualitativa, empregando o nível exploratório, tendo em vista 

que para a explicação da problemática serão utilizadas as bases teóricas presentes em doutrinas, 

legislação, artigos científicos e jurisprudências. Ao final da pesquisa, observou-se que as 

discussões sobre o tema revelam bastante divergência, não havendo parâmetros estabelecidos 

com critérios para o emprego do elemento hipossuficiência e formas para sua devida 

comprovação. Concluiu-se, com o estudo realizado, que a ponderação do elemento 

hipossuficiência financeira mostra-se requisito imprescindível ao surgimento da obrigação do 

Estado de custear medicamentos e tratamentos não inclusos nas listas padronizadas. Essa 

restrição na interpretação da eficácia e aplicabilidade do direito à saúde é necessária para que, 

diante das condições atuais, seja possível que o Estado cumpra esta promessa constitucional, 

pois se mostra a única forma de equacionar as limitações orçamentárias encontradas, 

ponderando os princípios, em uma visão moderna do processo, que garante uma decisão justa 

e razoável. 

 

Palavras-chave: Direito à saúde. Medicamentos. Pobreza. 



 

ABSTRACT  

The social right to healthcare, established by the Federal Constitution of 1988 as a fundamental 

right of great relevance, covers the receiving of medicines, which consists of a natural unfolding 

of its interpretation, based on the universality. Given its unquestionable importance, there is an 

extra difficulty to implement, notably due to budgetary constraints, which results in increasing 

legal demands for judicial intervention for the realization of the law. Thus, the goal of the 

current research is to analyze, into the current scenario, whether the inclusion of the financial 

hyposufficiency element, as a necessary requirement for the receiving of not standardized by 

the State medicines guarantees not only a fair but also a reasonable decision, equating the 

problems, in the face of limitations found for the implementation of the right to healthcare. For 

this reason, a bibliographical research has been carried out with a qualitative approach, using 

the exploratory level, taking into consideration that, for the explanation of the problematic the 

theoretical bases presented in doctrines, legislation, scientific articles and jurisprudence will be 

used. At the end of the research, it has observed that the discussions on the subject reveal a 

great deal of divergence, with no established parameters with criteria for the use of the hypo 

sufficiency element and forms for its proper proof. It has been concluded, with the carried out 

study, that the weighting of the financial hypo sufficiency element is a prerequisite for the 

emergence of the State obligation to pay for medicines and treatments which are not included 

in the standardized lists. This restriction in the interpretation of the efficacy and applicability 

of the right to healthcare is needed so that, given the current conditions, it is possible for the 

State to fulfill this constitutional promise, since it is the only way of equating the budgetary 

constraints found, a modern view of the process, which guarantees not only a fair but also a 

reasonable decision.  

 

Keywords: Right to Healthcare. Medicines. Poverty. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 Falar de saúde sempre será uma tarefa difícil, pois se trata de um tema bastante 

controverso e amplo, cuja satisfação é dificultosa. No quadro atual, tanto na jurisprudência 

quanto na doutrina, há diversos debates no que tange ao limite das suas prestações. 

O direito à saúde está presente no texto da Constituição Federal de 1988 com caráter 

de direito social, reconhecido como direito fundamental,1 estes que, demonstrados ao longo do 

texto constitucional, devem ser voltados para a devida proteção do indivíduo visando à 

manutenção da qualidade de vida, e para a garantia da dignidade da pessoa humana, nas 

múltiplas variáveis que essa garantia pode assumir em nossos dias,2 com o cumprimento do 

dever do Estado em manter os direitos inerentes aos homens. 

A essência dos direitos sociais se volta a uma prestação positiva por parte dos 

Poderes Públicos, o que torna claro, deste modo que a criação de políticas públicas que visam 

à proteção social é dependente da intervenção estatal.3 

Da mesma forma ocorre com o direito à saúde, de acordo com o previsto no artigo 

196 da Constituição Federal, que dispõe ser direito de todos o acesso à saúde de modo universal 

e igualitário, além de impor ao Estado tal dever “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”.4  

É um dos mais importantes deveres do Estado, que garantirá e tornará acessível de 

forma universal e igualitária, pois é imprescindível ao gozo pleno dos demais.5 Salienta-se 

justamente, a necessidade de formulação de políticas públicas. 

Haja vista que foi instituída sob a óptica de seguridade social, a saúde faz parte do 

tripé que a compõe: assistência social, previdência social e saúde, em que cada um possui 

                                                 

 
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 349. 
2 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2014, 

p. 47. 
3 MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 281. 
4 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
5 MASSON, op. cit., p. 1261. 
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características diferenciadas. Neste contexto se deu a criação do Sistema Único de Saúde e o 

seu funcionamento, por meio da Lei n. 8.080/90.6 

Os direitos sociais possuem uma dificuldade extra para a implementação, 

notadamente porque há limitações orçamentárias e necessidade de decidir sobre políticas 

públicas, bem como, sobre a alocação de recursos. 

Inicialmente, é preciso que se analise as normas constitucionais quanto à sua 

aplicabilidade e eficácia, tratada pela Constituição Federal, levando em consideração a 

capacidade de produção de seus efeitos jurídicos, direcionando o estudo de acordo com a 

evolução nas interpretações. 

Em que pese os progressos da implantação do SUS, diante da sua indiscutível 

importância, o direito à saúde tem difícil materialização,7 sobretudo no que concerne ao 

fornecimento de medicamentos pelo governo de maneira desalinhada, visto que, para a sua 

efetivação, há necessidade de alocação racional dos recursos e outros problemas associados às 

limitações orçamentárias. 

 A questão dos custos assume extrema importância no que tange à efetivação do 

direito à saúde, pois dependem da capacidade financeira do Estado, que funciona como um 

limitador externo de sua plena realização,8 entretanto, não se afasta o dever de garantir um 

mínimo essencial para a subsistência digna da população.9  

 Essa discussão resulta nas crescentes demandas judiciais pleiteando a intervenção 

judicial para a concretização do direito ao recebimento de medicamentos em face dos Entes 

Federados. Por este motivo, mostra-se importante o estudo de critérios e parâmetros a serem 

observados para fundamentar as decisões judiciais dentro de uma perspectiva racional, 

relacionadas ao recebimento de medicamentos pelo Estado. 

Diversas são as direções tomadas nos julgados a respeito do direito ao recebimento 

de medicamentos. Apesar disso, precário foi o progresso na concepção de critérios que possam 

                                                 

 
6 BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990a. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
7 SCHULZE, Clenio; NETO, João Pedro Gebran. Direito à saúde análise à luz da judicialização. Porto Alegre: 

Verbo jurídico, 2015, p. 29. 
8 ARAÚJO, Rodrigo Vasconcelos Coêlho de. Fornecimento de medicamentos através de decisão judicial. 

Curitiba: Juruá, 2015, p. 109. 
9 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 238. 
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ser utilizados como referência para respostas judiciais, por consequência, não há parâmetros 

estabelecidos para o emprego do elemento hipossuficiência. 

Sobre o tema, há entendimentos no sentido de exigir a comprovação da carência de 

recursos do autor da ação em que visa ao fornecimento de medicamentos perante a Fazenda 

Pública, de maneira geral, isto é, em todos os casos deve ser provada, independente de constar 

o fármaco nas listas padronizadas. 

Já em outros, salienta-se que quando a discussão processual gira em torno de 

tecnologias ainda não incorporadas nos programas de saúde, a procedência deve ser analisada 

com um grau de exigência maior e rigorismo, pois não há previsão, na via administrativa, para 

sua concessão ou fornecimento pelo Estado.10 Abrindo espaço para exigir a comprovação da 

hipossuficiência financeira como requisito para a determinação judicial do fornecimento dos 

medicamentos. 

Inclusive, o assunto sobre a aplicação do direito a medicamentos é tão relevante que 

está pendente de julgamentos em três recursos, dois no Supremo Tribunal Federal, com 

repercussão geral reconhecida, e um no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu afetar pelo 

sistema dos recursos repetitivos, sobre a “obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”.11 No acórdão proferido 

determinou-se a “suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais 

e coletivos, que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil)”,12 cabendo ao juízo de origem apreciar as medidas de urgência.13 

Diante desse cenário, por intermédio de uma análise consentânea à realidade atual 

do País, buscar-se-á compreender este objeto tão complexo que é a saúde pública. Então surge 

a relevância desta pesquisa, a fim de analisar os critérios doutrinários e posicionamentos 

jurisprudenciais acerca da hipossuficiência financeira e da possibilidade de sua aplicação como 

requisito essencial para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado.  

Ao final deste trabalho, pretende-se obter a melhor resposta para o sistema de saúde, 

em busca de um posicionamento coerente sobre a aplicação do requisito da hipossuficiência 

financeira, que consiga manipular todos os elementos, ponderando os princípios, obtendo uma 

                                                 

 
10 SCHULZE; GEBRAN NETO, 2015. p. 50. 
11 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.657.156. Relator: Min. Benedito Gonçalves. 

Brasília, 26 abr. 2017. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1595643&num

_registro=201700256297&data=20170503&formato=PDF>. Acesso em: 28 maio 2017. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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visão moderna, e que garanta uma decisão justa e razoável, equacionando todos os problemas 

a respeito da dificuldade de implementação. 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O requisito da hipossuficiência financeira deve ser considerado como necessário 

para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado? 

1.3 DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS OPERACIONAIS 

Hipossuficiência financeira como requisito necessário para o recebimento de 

medicamentos não padronizados pelo Estado. 

O elemento hipossuficiência financeira é expressamente disposto como uma 

condição de gozo ao benefício da assistência social, que é destinado à redução das 

desigualdades materiais, e embora seja um direito fundamental, não possui caráter universal, 

como o direito à saúde. Diante deste contexto, frente a universalidade do direito ao 

fornecimento de medicamentos, se faz necessária uma nova interpretação acerca da aplicação 

da hipossuficiência como um requisito para o recebimento de medicamentos pelo Estado.  

Há entendimentos defensores da exigência da comprovação da carência de recursos 

em todos os casos, de maneira geral, independentemente de padronização. Por outro lado, 

posicionamentos modernos entendem que quando a discussão processual gira em torno de 

tecnologias ainda não padronizadas, a procedência deve ser analisada com um grau de exigência 

maior, tendo em vista a ausência de previsão nos programas de saúde para seu fornecimento 

pelo Estado. Abrindo espaço para exigir a comprovação da hipossuficiência financeira como 

requisito para a determinação judicial do fornecimento dos medicamentos. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Nos julgados de demandas que objetivam o recebimento de medicamentos, diversos 

entendimentos podem ser observados, apesar disso, precário foi o progresso na concepção de 

critérios que possam ser utilizados como referência para respostas judiciais, por consequência 

não há parâmetros estabelecidos para o emprego do elemento hipossuficiência. 
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Cabe salientar que o direito à saúde, reconhecido como direito fundamental de 

caráter social, é disposto no texto constitucional como “direito de todos e dever do Estado”,14 

além de impor ao Estado tal dever “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”.15 

Por ser uma ramificação da interpretação a respeito do direito à saúde, o 

medicamento, a princípio possui a mesma conclusão quanto à universalidade. Assunto este que 

leva ao ponto de destaque da presente pesquisa: o requisito da hipossuficiência financeira. Por 

que analisar o elemento hipossuficiência financeira no direito à saúde, quando é expressamente 

disposto como uma condição de gozo apenas ao benefício da assistência social? 

Demonstra-se a relevância desta pesquisa, a fim de analisar os critérios doutrinários 

e posicionamentos jurisprudenciais, diante da necessidade de uma nova interpretação acerca da 

aplicação da hipossuficiência como um requisito para o recebimento de medicamentos pelo 

Estado. 

Além do mais, é de fácil constatação a insuficiência de estudos na área abordada, 

deixando lacunas na interpretação dos casos concretos. O sistema de saúde precisa de respostas, 

motivo pelo qual se busca um posicionamento coerente acerca da aplicação do requisito da 

hipossuficiência financeira, que consiga manipular todos os elementos, ponderando os 

princípios, obtendo uma visão moderna e que garanta uma decisão justa e razoável, 

equacionando todas as dificuldades a respeito da dificuldade de implementação. 

1.5 OBJETIVOS 

A presente pesquisa reger-se-á pelos objetivos, geral e específicos, demonstrados a 

seguir. 

1.5.1 Objetivo geral 

Analisar, no cenário atual, se a inclusão do elemento hipossuficiência financeira, 

como requisito necessário para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado, 

                                                 

 
14 BRASIL, 1988. 
15 Ibid. 
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garante uma decisão justa e razoável, equacionando os problemas, diante das limitações 

encontradas para a implementação do direito à saúde. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Abordar o direito à saúde como um direito fundamental; 

Demonstrar uma perspectiva histórico-evolutiva dos direitos fundamentais; 

Apontar os principais detalhes da seguridade social e sua evolução; 

Destacar as características do sistema de saúde no Brasil; 

Descrever os desafios encontrados quando da aplicabilidade e implementação do 

direito à saúde; 

Apresentar diferentes posicionamentos quanto aos critérios utilizados no que tange 

ao recebimento de medicamentos pelo Estado; 

Analisar a inclusão do elemento hipossuficiência financeira, como requisito 

necessário para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado. 

1.6 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A partir deste ponto será demonstrada a metodologia utilizada no presente trabalho 

monográfico, que se refere ao delineamento da pesquisa, ou seja, o planejamento da mesma em 

sua dimensão mais ampla, considerando o ambiente em que são coletados os dados e as formas 

de controle das variáveis envolvidas.16 

De forma sucinta, o delineamento representa o desenvolvimento da pesquisa, 

destacando os procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, deste modo, torna-se 

possível na prática, classificar as pesquisas segundo o seu delineamento.17 

Cabe salientar que pesquisa é um processo de investigação que se interessa em 

desvendar as relações existentes entre questões que envolvam fatos, fenômenos, situações ou 

coisas.18  

Para a classificação da pesquisa, três critérios devem ser levados em conta: o nível, 

a abordagem e o procedimento.  

                                                 

 
16 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 43. 
17 Ibid., p. 43. 
18 LEONEL, Vilson; MOTTA, Alexandre de Medeiros. Ciência e pesquisa: disciplina na modalidade a distância. 

2. ed. Palhoça: Unisul Virtual, 2007, p. 98. 
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Quanto ao nível, o tipo de pesquisa utilizado neste trabalho é a exploratória, que 

segundo Gil “essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de instituições”,19 visto que se almeja proporcionar uma maior compreensão do 

objeto em estudo, a fim de chegar a uma conclusão se a inclusão do elemento hipossuficiência 

financeira, como requisito necessário para o recebimento de medicamentos não padronizados 

pelo Estado, garante uma decisão justa e razoável, equacionando os problemas, diante das 

limitações encontradas para a implementação do direito à saúde. 

Com relação à abordagem, será utilizada a pesquisa qualitativa, cujo objetivo 

principal é o de se inteirar acerca das percepções dos sujeitos pesquisados com relação à 

situação-problema, objeto da investigação.20 Já que, neste caso, se pretende compreender se o 

requisito da hipossuficiência financeira é necessário para o recebimento de medicamentos não 

padronizados pelo Estado, por meio do conhecimento dos direitos fundamentais, com relação 

aos princípios e valores existentes em face dos problemas encontrados quando da aplicabilidade 

e implementação do direito à saúde. 

Quanto ao procedimento utilizado para a coleta de dados será o da pesquisa 

bibliográfica, que “se desenvolve tentando explicar um problema a partir das teorias publicadas 

em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias, anais, meios eletrônicos, 

etc.”,21 tendo em vista que para a explicação da problemática serão utilizadas as bases teóricas 

presentes em doutrinas, legislação pátria, artigos científicos e jurisprudências, com o registro 

das informações relevantes.  

1.7 PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

A presente monografia divide-se em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, presente o conteúdo introdutório, composta da descrição da 

situação problema, formulação do problema, definição dos conceitos operacionais, justificativa, 

objetivos, desenvolvimento metodológico e plano de desenvolvimento. 

No segundo capítulo, se abordará o direito à saúde, levando em conta uma 

perspectiva histórico-evolutiva, chegando na seguridade social, onde se demonstrará o tripé que 

                                                 

 
19 GIL, 2002, p. 41. 
20 LEONEL; MOTA, 2007, p. 108. 
21 Ibid., p. 112. 
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a compõe e diferenciado suas características, para, ao final, explicar como se deu a criação do 

Sistema Único de Saúde e o seu funcionamento. 

No terceiro capítulo, será abordado as dificuldades encontradas quando da 

implementação dos direitos sociais, iniciando pelo estudo da aplicabilidade e eficácia das 

normas, e por fim, apresentados os desafios à sua implementação, tendo em vista que os direitos 

sociais possuem uma dificuldade extra para tal, notadamente porque há limitações 

orçamentárias e necessidade de decidir sobre políticas públicas, bem como, sobre a alocação de 

recursos. 

No quarto capítulo, será apresentado posicionamentos recentes sobre o tema 

fornecimento de medicamentos, analisando os requisitos elencados, partindo de uma visão 

geral, objetivando uma ponderação específica acerca do elemento hipossuficiência financeira 

como requisito necessário para o recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado. 

Por fim, no quinto e último capítulo, encontra-se a conclusão com posicionamento 

reflexivo sobre o tema, interpretação das principais ideias apresentadas no desenvolvimento e 

o ponto de vista referente ao tema. 
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2 O DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

A Constituição Federal de 1988, enquanto documento supremo do ordenamento 

jurídico, reconhece os valores mais valiosos à humanidade, no momento em que consolida os 

direitos fundamentais como núcleo da proteção da dignidade da pessoa humana.22 Para Mendes 

e Branco: 

Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade quando 

se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo 

tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e que os direitos que o 

Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das 

necessidades dos cidadãos.23 

No texto constitucional, o gênero dos direitos e garantias fundamentais é 

classificado em cinco importantes grupos: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos 

sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.24 

Os direitos sociais foram acolhidos pela Carta Magna como direitos fundamentais,25 

onde prevê expressamente, em seu artigo 6º, tanto a existência de direitos fundamentais sociais, 

como a especificação do seu conteúdo e forma de prestação.  

Segundo Silva, os direitos sociais são: 

Prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas 

em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 

portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade.26 

Encontram dispostos, como direitos sociais, “a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.27 Abrangem, inclusive, direitos 

positivados em outras partes do texto constitucional, estando sujeitos ao mesmo regime 

jurídico.28  

                                                 

 
22 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva; IDP, 2012, p. 128. 
23 Ibid. p. 129. 
24 BRASIL, 1988.  
25 MENDES; BRANCO, op. cit. p. 529. 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 285 
27 BRASIL, 1988, loc. cit. 
28 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 564-565. 
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O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 com caráter de direito 

social, reconhecido como direito fundamental,29 e em seu art. 196 dispõe ser direito de todos o 

acesso à saúde de modo universal e igualitário, além de impor ao Estado tal dever.30  

Essa inclusão de direitos fundamentais nos textos constitucionais provém de uma 

ordem evolutiva, em que o conteúdo dos direitos foi reconhecido e institucionalizado por 

consequência de conquistas políticas da sociedade. A doutrina costuma classificar tais direitos 

em dimensões, com fundamento justamente nesta trajetória histórica, conforme será 

desenvolvido a seguir. 

2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICO-EVOLUTIVA E AS DIMENSÕES DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

A história dos direitos fundamentais desemboca no surgimento do moderno Estado 

Constitucional, cuja essência e razão de ser estão no reconhecimento e na proteção da dignidade 

da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem.31  

A doutrina em geral aponta a classificação de direitos fundamentais como primeira, 

segunda e terceira dimensões (ou gerações), e que para tanto, baseia-se na ordem histórica 

cronológica em que passaram a ser reconhecidos constitucionalmente.32 

Inicialmente, é de se ressaltar acerca da questão terminológica – gerações ou 

dimensões. A doutrina moderna não concorda que o termo “gerações” seja adequado, pois 

ensejaria a falsa impressão de substituição gradativa de uma geração por outra, sendo que o 

reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de 

complementaridade, sendo mais conveniente, portanto, o termo “dimensões”.33  

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos e garantias 

individuais e políticos clássicos, ou seja, as liberdades públicas,34 que surgiram 

institucionalmente a partir da Magna Charta35. Sarlet, Marinoni e Mitidiero esclarecem que 

                                                 

 
29 MORAES, 2016, p. 349. 
30 BRASIL, 1988. 
31 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014. p. 266. 
32 MORAES, op. cit., p. 91. 
33 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1626; 

SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit. p. 272. 
34 MORAES, op. cit. p. 91; LENZA, op. cit. p. 1627; MASSON, 2015, p. 191; PAULO; ALEXANDRINO, 

2016, p. 98. 
35 MORAES, loc. cit. 
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este documento – Magna Charta – firmado na Inglaterra em 1215, pelo Rei João Sem-Terra e 

pelos bispos e barões, ainda que possuísse o objetivo de garantir aos nobres ingleses alguns 

privilégios feudais, e por consequência excluindo a população em geral do acesso aos direitos 

consagrados no pacto, serviu como ponto de referência para alguns direitos e liberdades civis 

clássicos.36 

Concebidos como direitos do indivíduo frente ao Estado, os direitos fundamentais 

no âmbito do Estado Liberal – de primeira dimensão – demarcaram uma zona de não 

intervenção do Estado (direito de cunho negativo) e uma esfera de autonomia individual em 

face do seu poder. Assumiram, assim, grande importância os direitos à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei,37 posteriormente por espécies de liberdades (liberdade 

de expressão, participação política, entre outros) e garantias processuais (habeas corpus, devido 

processo legal, direito de petição, etc.).38 

Com o choque da industrialização e os problemas sociais e econômicos que a 

seguiram, pôde ser constatado que a consagração dos direitos de liberdade e igualdade não 

tornava garantido o seu efetivo gozo, gerando movimentos reivindicatórios abrangentes e o 

reconhecimento progressivo dos direitos, impondo ao Estado comportamento ativo na 

realização da justiça social.39 Neste ponto, caracteriza-se a passagem do Estado liberal, de 

cunho individualista, para o advento do Estado Social.40 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão se traduzem nos direitos sociais, 

econômicos e culturais.41 Caracterizam-se pela garantia de direitos às prestações sociais por 

parte do Estado ao indivíduo, tais como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., sendo 

realizados por intermédio da implementação de políticas e serviços públicos,42 “revelando uma 

transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas”, conforme 

Sarlet, Marinoni e Mitidiero.43 

                                                 

 
36 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 269. 
37 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 274; PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 98; MASSON, 

2015, p. 191. 
38 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, loc. cit.  
39 Ibid. p. 275. 
40 Id.; PAULO; ALEXANDRINO, op. cit. p. 99. 
41 MORAES, 2016, p. 91; SARLET; MARINONI; MITIDIERO, loc. cit; LENZA, 2015, p. 272; PAULO; 

ALEXANDRINO, loc. cit; MASSON, op. cit. p. 192. 
42 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, loc. cit; PAULO; ALEXANDRINO, loc. cit; MASSON, loc. cit. 
43 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, loc. cit. 
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A Revolução Industrial europeia é descrita como fato histórico inspirador e 

impulsionador dos direitos humanos de segunda dimensão, que ocorreu a partir do século XIX, 

motivado pelas péssimas condições de trabalho. Surgiram, da mesma forma, movimentos como 

o cartista na Inglaterra e a Comuna de Paris (1848), na busca de reivindicações trabalhistas e 

normas de assistência social. O início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra e 

pela fixação de direitos sociais.44 

Nos séculos XVIII e XIX, nas primeiras Constituições e Declarações, já era possível 

perceber a presença de direitos sociais, mediante textos esparsos. A Constituição brasileira do 

Império de 1824 abarcava direitos sociais, ao fazer referência à garantia de socorros públicos.45 

Com a promulgação da Constituição de 1934, fortemente influenciada pelas primeiras 

constituições do Estado Social, os direitos sociais e normas definidoras de tarefas do Estado em 

matéria social foram inseridos na tradição constitucional brasileira.46 

A evolução do Estado liberal para o Estado social de direito criou a necessidade de 

se admitir a categoria dos direitos sociais – de segunda dimensão – em que as normas 

manifestam um Estado prestacionista, intervencionista e realizador da justiça distributiva.47 

Os direitos de terceira dimensão são os chamados direitos de solidariedade ou 

fraternidade, que incluem o direito a uma saudável qualidade de vida, um meio ambiente 

equilibrado, à paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos.48 Desvinculam-se 

da figura do homem-indivíduo como seu titular e destinam-se à proteção de grupos humanos, 

ou seja, direitos de titularidade transindividual – coletiva ou difusa – muitas vezes indefinida e 

indeterminável.49 

Há doutrinadores, como Bonavides50, que se posicionam favoravelmente ao 

reconhecimento da existência da quarta e quinta dimensões, sustentando que é o resultado da 

globalização dos direitos fundamentais. Para ele, a quarta dimensão é composta pelos direitos 

à democracia, à informação e ao pluralismo. Na quinta dimensão está integrado o direito à paz, 

que, segundo o referido doutrinador, merece lugar de destaque, resgatando sua indispensável 

                                                 

 
44 LENZA, 2015, p. 272. 
45 MENDES; BRANCO, 2012, p. 532; SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 557. 
46 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, loc. cit. 
47 LENZA, 2015. p. 107. 
48 MORAES, 2016, p. 92; SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit. p. 276; MASSON, 2015, p. 192; 

PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 99. 
49 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit. p. 276; LENZA, op. cit. p. 1629; MASSON, loc. cit. 
50 BONAVIDES, 1999, apud SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit. p. 278. 
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relevância no contexto multidimensional, que marca a trajetória e o perfil dos direitos 

fundamentais. 

2.2 DIREITOS SOCIAIS 

Os direitos sociais, por se tratarem de direitos fundamentais de segunda dimensão, 

constituem as liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, 

tendo por objetivo assegurar direitos mínimos aos indivíduos, bem como a melhoria das 

condições de vida da coletividade, visando à concretização da igualdade.51  

Seus titulares tornam-se capazes para pleitear, perante o Estado, “prestações 

positivas e concretas que assegurem as condições mínimas de subsistência e permitam aos 

indivíduos, ao menos, a aproximação da igualdade real”, esclarece Masson,52 pois são dotados 

de normatividade e força vinculante. 

Os direitos sociais têm por essência uma prestação positiva de "fazer", "contribuir", 

claramente oposta aos direitos individuais, que exigem um "não fazer", um "não agir", por parte 

dos Poderes Públicos, criando campos individuais de não interferência estatal. O que torna 

claro, deste modo, que a criação de políticas públicas objetivando a proteção social é 

dependente da intervenção estatal.53 

Dispostos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, classificam-se como 

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

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

desamparados”.54 Abrangem, também, direitos positivados em outras partes do texto 

constitucional, estando sujeitos ao mesmo regime jurídico.55 

2.2.1 Proibição/vedação do retrocesso 

Os direitos sociais têm o poder de criar vínculos com o legislador 

infraconstitucional, bem como de exigir condutas positivas para a consolidação do disposto na 

                                                 

 
51 PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 226; LENZA, 2015, p. 1812; SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 

2014, p. 564. 
52 MASSON, 2015, p. 282. 
53 MASSON, loc. cit. 
54 BRASIL, 1988. 
55 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit. p. 564-565. 
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constituição, manifestado na regulamentação dos serviços e políticas públicas, e também que 

para tanto respeite o “núcleo essencial”, isto é, “sem impor condições desarrazoadas ou que 

tornem impraticável o direito previsto pelo constituinte, sob pena de inconstitucionalidade”, 

conforme explicam Paulo e Alexandrino56. 

Mesmo que não expressa, a teoria da vedação do retrocesso decorre do sistema 

jurídico-constitucional e foi acolhida pelo constitucionalismo pátrio como princípio, cujo 

objetivo é coibir a edição de medidas que pretendam revogar ou reduzir os direitos sociais já 

regulamentados e efetivados, para que sejam criados outros mecanismos alternativos adequados 

a compensar a anulação dos benefícios já conquistados.57 Para Canotilho, o princípio da 

proibição de retrocesso social desenvolve-se assim:  

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas 

legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 

inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas 

alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, ‘revogação’ 

ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial.58  

Esse princípio e/ou teoria, também é conhecido pela expressão francesa “effet 

cliquet”, tem a finalidade de impedir que o legislador venha a desconstituir o nível de 

concretização que ele próprio havia concedido às normas da Constituição. Ou seja, “uma vez 

regulamentado determinado dispositivo constitucional, de índole social, o legislador não 

poderia, ulteriormente, retroceder no tocante à matéria, revogando ou prejudicando o direito já 

reconhecido ou concretizado”, explicam Paulo e Alexandrino.59  

A proibição de retrocesso é atrelada ao dever de realização progressiva dos direitos 

sociais, e da mesma forma guarda relação com o princípio da segurança jurídica. Acrescenta 

que, ao mesmo tempo essa proibição reconduz-se ao princípio da máxima eficácia e efetividade 

das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, sobretudo no que concerne à 

existência digna.60  

Não se trata de tornar as normas relativas a direitos sociais imutáveis, mas conceder 

segurança jurídica ao garantir que estas não sejam suprimidas, ou tenham sua importância ou 

alcance diminuídos. Portanto, as agressões à efetividade da norma que foi alcançada, após sua 

regulamentação, é que se pretende proibir61. Sendo assim, o legislador infraconstitucional não 

                                                 

 
56 PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 240. 
57 MASSON, 2015, p. 295. 
58 CANOTILHO, 1998, apud MENDES; BRANCO, 2012, p. 138.  
59 PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 240. 
60 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 583. 
61 MASSON, loc. cit. 
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pode simplesmente extinguir o ato legislativo, fazendo com que a situação volte ao estado 

anterior – de omissão legislativa e inefetividade – se porventura já tenha concretizado um direito 

que dependia de sua intermediação normativa.62 

2.3 SEGURIDADE SOCIAL  

Para o fim de garantir os direitos integrantes da segunda dimensão dos direitos 

fundamentais, que se destinam a promover a satisfação das necessidades humanas básicas,63 foi 

estabelecida a seguridade social, compreendendo “um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”.64  

Este conjunto de políticas públicas está inserido no Título VIII da Constituição 

Federal de 1988, dedicado à Ordem Social, que “tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais”.65 

Antes de alcançar a condição de tema constitucional, a seguridade social percorreu 

várias fases de desenvolvimento. Primeiramente tivemos a "assistência pública", em que a 

sociedade amparava os necessitados por meio de caridade, angariando recursos e doações para 

dar aos inválidos, enfermos e desempregados.66 Neste sentido, destaca Ibrahim: 

A proteção social nasceu, verdadeiramente, na família. A concepção de família já foi 

muito mais forte do que nos dias de hoje e, no passado, as pessoas comumente viviam 

em largos aglomerados familiares. O cuidado aos mais idosos e incapacitados era 

incumbência dos mais jovens e aptos para o trabalho.67 

Na segunda fase, surge o "seguro social" (no final do século XIX), passando o 

Estado, a obter recursos visando à proteção aos trabalhadores.68 Torna-se evidente, neste ponto, 

o consenso de que o Estado deveria agir redistribuindo os bens, pois até então, não existia o 

pensamento de que os pobres deveriam se livrar da pobreza.69 

                                                 

 
62 MASSON, 2015, p. 295. 
63 MASSON, op. cit., p. 1259. 
64 BRASIL, 1988. 
65 BRASIL, 1988. 
66 MASSON, op. cit., p. 1258. 
67 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014. p. 1. 
68 MASSON, loc. cit. 
69 IBRAHIM, op. cit., p. 6. 
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A terceira fase surgiu como decorrência da 2ª Guerra Mundial e passou a alcançar 

as pessoas em geral, objetivando a "proteção dos cidadãos", em todos os estados de necessidade, 

em todas as fases da vida.70 

A Constituição Federal de 1988, com o objetivo de criar uma rede protetiva que até 

então não existia e “estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores em 

geral e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida digna”,71 

assegurou a seguridade social. 

Os princípios da universalidade da cobertura e do atendimento; da igualdade ou 

equivalência dos benefícios; da unidade de organização pelo Poder Público e pela solidariedade 

financeira, norteiam a seguridade social, conforme disposto no artigo 194 da Constituição 

Federal.72 

Segundo Masson, “o financiamento se desdobra em direto e indireto: no primeiro 

caso ele se realiza por intermédio das contribuições sociais destinadas à seguridade social; no 

segundo, se efetiva através do pagamento por toda a sociedade dos demais tributos”.73 Deste 

modo, em decorrência do princípio da solidariedade financeira, o custeio da seguridade social 

é realizado por todas as pessoas, isto é, toda a sociedade contribui para o auxílio daqueles que 

necessitem. 

Assim, o que se percebe é que a seguridade social é sustentada por um tripé, isto é, 

ações destinadas a assegurar a previdência social, assistência social e saúde. Neste ponto, em 

síntese, destaca-se que a previdência social possui caráter contributivo, e efetiva a proteção aos 

seus segurados, que contribuem para a manutenção do sistema; a assistência que é prestada a 

quem dela necessitar, ou seja, àqueles que não possuem condições para a própria manutenção; 

e a saúde, que surge como um direito de todos e dever do Estado, independentemente de 

qualquer contribuição. 

2.3.1 Previdência 

A Constituição Federal de 1988 delineou os direitos de previdência social – artigos 

201 e 202 – que se fundam no princípio do seguro social, em que os benefícios e serviços são 

                                                 

 
70 MASSON, 2015, p. 1258. 
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destinados a cobrir eventos de doença, invalidez, morte, velhice e reclusão apenas do segurado 

e seus dependentes.74 Ou seja, a base da cobertura se dá pelo “fator de contribuição e em favor 

do contribuinte e dos seus”, conforme Silva.75 Colhe-se do texto constitucional: 

 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 

renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observada a regra de que nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 

salário mínimo.76 

As prestações da previdência são dependentes de contraprestações, ou seja, as 

pessoas somente auferirão benefícios quando se filiarem como seguradas e passarem a 

contribuir para o funcionamento do sistema, o que explica o caráter contributivo e também a 

filiação obrigatória.77 O segurado obrigatório, ou seja, aquele que se enquadra no art. 11 da Lei 

n. 8.213/1991 “está automaticamente vinculado à previdência social, independentemente de 

manifestar sua vontade nesse sentido ou mesmo de recolher as contribuições devidas”, salienta 

Masson.78 

A exigência da contribuição para que se possa fazer jus ao direito previdenciário, 

que rege o sistema da previdência social, se faz necessária inclusive na perspectiva de assegurar 

o equilíbrio financeiro e atuarial, em vista da necessária correlação entre o benefício e o serviço 

da previdência, e as respectivas fontes de custeio, de modo a garantir continuidade e certeza de 

longo alcance.79 

Deste modo, demonstrado o caráter contributivo e de filiação obrigatória, como 

também o fato de o sistema previdenciário ser norteado com base no princípio do equilíbrio 

financeiro e atuarial, o artigo 201 da Constituição Federal de 1988 arrola diversas situações de 

proteção contra riscos sociais, como doença, invalidez, morte, entre outros.80  
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Por fim, o texto constitucional – art. 202 – dispõe que o regime de previdência 

privada é de caráter complementar e será organizado de forma autônoma em relação ao Regime 

Geral de Previdência Social, sendo facultativo e baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício contratado.81 

2.3.2 Assistência 

A assistência social, diferente da previdência social, é um direito previsto no artigo 

203 da Constituição Federal de 1988, voltada a quem dele necessitar, não dependendo para 

tanto, de contribuição à seguridade social. Está atrelada ao reconhecimento de que o Estado 

deve cumprir um de seus objetivos fundamentais (erradicar a pobreza e a marginalização) e 

concretizar um dos fundamentos centrais do texto constitucional (a dignidade da pessoa 

humana) assegurando, ao menos, condições básicas de existência aos indivíduos.82  

Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero “é possível verificar a preocupação do 

constituinte com a proteção da criança, do adolescente, do idoso, das pessoas portadoras de 

deficiência, ao que soma especialmente situação de carência econômica”.83 Conforme descrito 

no texto constitucional (artigo 203), além de ser prestada a quem dela necessitar, independente 

de contribuição à seguridade social, a assistência social tem por objetivos: 

I - proteger à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - amparar às crianças e adolescentes carentes; 

III - promover a integração ao mercado de trabalho; 

IV - habilitar (e reabilitar) as pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

V - garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.84 

Segundo o disposto no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, as ações 

governamentais na área da assistência social, que são efetuadas com recursos do orçamento da 

seguridade social e de outras fontes, organizam-se conforme as diretrizes abaixo elencadas: 

a) descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais 

à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 

estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 

b) participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 85 
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Por este motivo, o art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993) 

estabelece ser a assistência social direito do cidadão, além de dever do Estado, desenvolvendo-

se a partir de uma “política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas dos indivíduos”.86 

Portanto, denota-se que embora seja um direito fundamental, a assistência social 

não possui caráter universal, pois se faz necessário o elemento hipossuficiência financeira como 

uma condição de gozo deste benefício, que é destinado à redução das desigualdades materiais.  

2.3.3 Saúde 

A saúde é um segmento autônomo da seguridade social e possui organização 

diferenciada, uma vez que o seu objetivo é o mais amplo dos ramos protetivos, não havendo 

restrição quanto a quem protege, assim como não torna necessária a comprovação de 

contribuição.87 

Trata-se de direito fundamental de grande relevância, pois é imprescindível ao gozo 

pleno dos demais. Consagrado como direito social, no artigo 6° do texto constitucional, mostra-

se como um dos mais importantes deveres do Estado, que deverá garanti-la e torná-la acessível 

de forma universal e igualitária88. Deste modo, para Mendes e Branco “as demandas que 

buscam a efetivação de prestações de saúde devem portanto, ser resolvidas a partir da análise 

de nosso contexto constitucional e de suas peculiaridades”.89 

Haja vista que foi instituída sob a óptica de seguridade social, e o acesso a seu 

atendimento se fez universalizado, iniciou-se uma grande mudança no sistema de saúde 

brasileiro. Anteriormente, a assistência à saúde era vinculada às contribuições previdenciárias, 

assim garantia-se o atendimento apenas aos contribuintes do sistema e seus dependentes, sendo 

excluídos da atenção todos aqueles que não mantinham um vínculo formal de emprego90.  
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Embora a confusão entre saúde e previdência seja comum, destaca-se que o Instituto 

Nacional do Seguro Social não tem qualquer responsabilidade com hospitais, casas de saúde e 

atendimento na área da saúde em geral. A maior parte da confusão se dá pelo fato de saúde e 

previdência social terem sido conjugadas, no passado, por meio do INAMPS (Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social).91 Sobre o tema, ensina Ibrahim: 

Atualmente, a saúde tem organização totalmente distinta da previdência social. Após 

a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 

INAMPS, as ações nesta área são de responsabilidade direta do Ministério da Saúde, 

por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.92 

É nos artigos 196 a 200 da Carta Magna que encontrou sua maior concretização em 

nível normativo-constitucional, tanto com relação a normas definidoras de direito, como em 

face de normas impositivas de deveres e tarefas.93 Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal 

de 1988: 

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 a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.94  

Além de esclarecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, o texto 

constitucional impõe uma série de tarefas nesta seara aos poderes públicos, como a promoção 

de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.95 

Assim como destaca que cuidar da saúde é uma atribuição comum dos entes da federação – da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.96  

Conforme o artigo 197 da Constituição Federal de 1988, tratando-se de ações e 

serviços de saúde de relevância pública: 

Cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.97  

Em um segundo momento, a Constituição cria e fixa as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), dispondo em seu artigo 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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I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade.98 

Políticas preventivas na área da saúde foram indicadas como prioritárias pelo inciso 

II do artigo supracitado. Tais ações evidenciam o objetivo da redução do risco de doença e 

outros agravos.99  

Deste modo, para efetivação das regras constitucionais, em atenção ao estabelecido 

no artigo 198 do texto constitucional, se fez necessária previsão e criação de lei que caracterize 

e defina a estrutura do Sistema Único de Saúde, norteado pelas diretrizes da descentralização, 

do atendimento integral e participação da comunidade, conforme será tratado na seção seguinte. 

2.3.3.1 Sistema único de saúde – SUS 

A Constituição Federal, além de estabelecer o modelo básico de organização e 

procedimento para o direito à saúde, bem como determinar a instituição de um sistema único e 

integrado de saúde, definiu, de forma ampla, as suas atribuições, o que dispõe no artigo 200: 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

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

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

hemoderivados e outros insumos; 

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

do trabalhador; 

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

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

básico; 

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

e a inovação;    

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.100 

Visando à regulamentação das ações e serviços na área da saúde, para melhor 

consolidar esse direito social101, elaborou-se a Lei n. 8.080/90, que apresenta “as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes”.102 No mesmo ano, foi criada a Lei n. 8.142/90, dispondo acerca da 
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“participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde”.103 

Conforme o artigo 4º da Lei n. 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) é 

constituído pelo “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”.104  

Assim, é possível perceber que o propósito da Lei n. 8.080/90 é regular as ações e 

os serviços públicos na área da saúde. Nessa linha de entendimento, analisando o SUS, para 

Vasconcelos e Pasche é possível verificar que ele consiste em: 

Um arranjo institucional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política 

de saúde no Brasil, e traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. 

Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e 

aglutina o conjunto das organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos 

municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram 

funcionalmente para a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma 

complementar, quando contratados ou conveniados para tal fim.105 

No que tange à forma da execução das ações e serviços de saúde, a Lei n. 8.080/90 

regula, no seu capítulo III, a organização, direção e gestão do SUS. Dispõe o artigo 8º:  

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente.106  

O SUS, por ser um modelo de gestão administrativa, compõe-se por órgãos, 

vinculados à administração direta ou indireta de todas as esferas do governo. Por conseguinte, 

em cada esfera de governo (federal, estadual, distrital e municipal) há espaços de participação 

da comunidade na gestão do SUS. Segundo Aith, “O Estado utiliza-se da iniciativa privada para 

aumentar e complementar sua atuação em benefício da saúde da população”107.  
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Presentes no texto constitucional, em seu artigo 198, as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde, que são: a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.108 

Tais princípios constituem a base para o Sistema, apontando os caminhos a serem seguidos para 

o alcance dos objetivos nela previstos.109  

A Lei n. 8080/90, no seu título II, dispõe sobre os princípios e diretrizes a serem 

observados no âmbito de atuação do SUS. O artigo 7º contempla as diretrizes previstas no artigo 

198 supracitado e arrola 13 princípios: 

Art. 7º 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: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos.110 

Estes princípios surgem como importantes diretrizes a serem seguidas, garantindo 

que o direito à saúde não foi planejado como um direito individual isolado, mas sim, pensado 

a partir da elaboração de políticas públicas.111 

O Sistema, por pautar-se na unidade – Sistema Único – submete os serviços e ações 

de saúde, públicos ou privados, a um mesmo controle, assim como às mesmas políticas e 
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diretrizes. Deste modo, abrange o mesmo planejamento, embora dividido em nível nacional, 

regional, estadual, distrital e municipal.112 

Embasando-se no princípio da descentralização, ainda que único, o sistema é 

organizado por uma rede regionalizada e hierarquizada, assim, resguarda em cada esfera de 

governo uma liderança.113 Sarlet e Figueiredo, destacam a distribuição dos serviços: 

Por meio da hierarquização, os serviços de saúde são organizados e distribuídos, 

partindo-se das ações de atenção básica, comuns a todos os Municípios, passando pela 

assistência de média e alta complexidade, já centralizadas em Municípios de maior 

porte, para alcançar então os serviços de grande especialização, disponíveis somente 

em alguns grandes centros do país.114 

Portanto, definiu-se que a competência para cuidar da saúde é comum entre os entes 

da federação,115 consoante o artigo 23, II, da Constituição Federal, que prevê: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

[...] 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 

de deficiência.116 

No que tange ao princípio da integralidade de assistência, impõe que quando o SUS 

oferece alguma cobertura, esta deve ser a mais abrangente possível, todavia, não significa que 

não haja alguns limites, sobretudo técnicos.117   

Nesse contexto, destacados, entre outros, os princípios da universalidade, da 

integralidade de assistência, da equidade, e da solidariedade entre os entes federativos, deixa 

enfatizada a segurança de acesso aos procedimentos e serviços na área da saúde a todos, sem 

condições ou critérios de exclusão do sistema, bem como sem privilégios.118 Neste sentido, 

portanto, não há que se falar em comprovação de hipossuficiência financeira para a efetivação 

do direito à saúde. 
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2.3.3.2 Direito à assistência farmacêutica  

Entre as ações e serviços de saúde que compõem o SUS, inclui-se a assistência 

farmacêutica, parte essencial dos serviços e programas de saúde, e que representa um processo 

dinâmico, no qual abrange o provimento de medicamentos em todas suas etapas constitutivas.119 

É o que dispõe a Lei n. 8.080/90, em seu artigo 6º, que inclui entre os campos de atuação do 

SUS a execução da “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”, e entre as suas 

ações “a formulação da política de medicamentos, [...] de interesse para a saúde [...]”.120 

A atenção à saúde no Brasil passou por grandes mudanças após a instituição do 

Sistema Único de Saúde, notadamente no que tange à formulação e execução de políticas 

públicas na área de fornecimento dos fármacos.121  

Neste contexto, surge a Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída pela 

Portaria do Ministério da Saúde 3916/98, como peça relevante da política pública de saúde, e 

tem como principal finalidade o compromisso do governo com a promoção do uso racional e o 

acesso da população dos medicamentos considerados essenciais, asseguradas a qualidade, 

segurança e eficácia.122 

Visando à efetivação da assistência farmacêutica, com base na legislação do SUS, 

o Ministério da Saúde elabora um rol de medicamentos que devem ser disponibilizados às 

pessoas: a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME).123 A listagem é estruturada pelos 

nomes dos princípios ativos, que são representados pela Denominação Comum Brasileira 

(DCB), e aprovados e registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).124 

A incorporação, exclusão e alteração de medicamentos e insumos na RENAME são 

realizadas pelo Ministério da Saúde, com auxílio da Comissão Nacional de Incorporação e 

Tecnologias no SUS (CONITEC), onde são observadas as doenças e danos à saúde mais 

pertinentes e prevalentes, levando em consideração diversos critérios.125  
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federal: A desprogramação na Assistência Farmacêutica. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito 
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2.3.3.3 Universalidade 

O direito à saúde, na forma como está disposto na Constituição Federal de 1988, 

possui status de direito social fundamental e caráter universal, garantindo o acesso aos serviços 

de saúde a todos os indivíduos, independentemente de qualquer condição. Paim defende que 

este acesso para “todos” deve incluir “[...] ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, 

nordestinos e sulistas, negros e brancos, moradores da cidade e do campo, índios e quilombolas, 

analfabetos e letrados, independentemente de raça, etnia ou condição sexual”.126 

Já Sarlet e Figueiredo argumentam que “a garantia resguarda o direito de ser tratado 

como igual, e não propriamente o direito a prestações iguais, cabendo ponderações conforme a 

hipótese de fato”,127 complementam afirmando que este princípio “não traz, como corolário 

inexorável, a gratuidade das prestações materiais para toda e qualquer pessoa”.128  

Diante deste contexto, surge um ponto de grande relevância: os problemas 

encontrados quando da implementação, de fato, dos direitos sociais, levando em consideração 

uma série de impasses práticos, técnicos e jurídicos, mormente no que concerne às limitações 

orçamentárias. O problema portanto, não é de inexistência, mas de aplicabilidade das políticas 

públicas pelos entes federados.  

Numa visão geral, surge a incerteza quanto à universalidade do Sistema. Vale a 

advertência de que se refere a direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, 

protejam e recuperem a saúde, e não de direito absoluto a todo e qualquer procedimento 

necessário. Ressalta-se, justamente, a necessidade de formulação de políticas públicas que 

concretizem o direito à saúde por meio de escolhas alocativas.129  

Assim, mostra-se clara a necessidade de explorar os impasses encontrados no 

momento da implementação das normas relativas aos direitos sociais, percorrendo o avanço na 

interpretação de tais normas, como será demonstrado no próximo capítulo.   
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE 

Como citado anteriormente, os direitos sociais possuem uma dificuldade extra para 

a implementação, notadamente porque há limitações orçamentárias e necessidade de decidir 

sobre políticas públicas, bem como sobre a alocação de recursos, assunto que será tratado no 

decorrer deste capítulo. 

Inicialmente, é preciso que se analise as normas constitucionais quanto à sua 

aplicabilidade e eficácia, tratada pela Constituição Federal, levando em consideração a 

capacidade de produção de seus efeitos jurídicos, direcionando o estudo de acordo com a 

evolução nas interpretações. 

Consoante a normatividade que lhes foi outorgada pelo constituinte, as normas 

constitucionais são compostas por diferentes níveis de eficácia jurídica e aplicabilidade,130 por 

este motivo, doutrinadores conceberam propostas para a classificação dessas normas, que serão 

demonstradas no tópico seguinte. 

A classificação das normas constitucionais, formulada pelo professor José Afonso 

da Silva, é a predominantemente adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias.131 

3.1 APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

Partindo do princípio de que “não há norma constitucional alguma destituída de 

eficácia”,132 o que se avalia é a potencialidade de realização normativa dos dispositivos 

constitucionais, isto é, a capacidade de produção de efeitos das normas que compõem o texto 

constitucional, no ordenamento.133  

Neste sentido, reconhece-se que todas as normas constitucionais detêm eficácia, 

entretanto, admite-se que há uma diferenciação quanto ao seu grau e à sua aplicabilidade.134 De 

acordo com Silva, é mais adequado que se considere sob tríplice característica, discriminando 

as normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade em três categorias: eficácia plena, 

contida e limitada.135 

                                                 

 
130 PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 56. 
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134 LENZA, 2015, p. 56. 
135 SILVA apud LENZA, op. cit., p. 378. 
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3.1.1 Normas de eficácia plena 

As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, no momento que 

entram em vigor, tornam-se capazes de produzir todos os seus efeitos, independentemente de 

norma integrativa infraconstitucional, ou seja, possuem aplicabilidade direta, imediata e 

integral.136 Geralmente, criam órgãos ou atribuem competências aos entes federativos. Não há 

necessidade de serem integradas.137 

Silva destaca que tais normas: 

São as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência 

imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da 

Constituição. Não necessitam de providência normativa ulterior para sua aplicação. 

Criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo exigíveis.138 

Não há necessidade de elaboração de novas normas legislativas a fim de completar 

o alcance e o sentido das normas de eficácia plena, ou de lhes fixar o conteúdo, pois já se 

demonstram suficientemente explícitas na definição dos interesses nelas regulados.139 

3.1.2 Normas de eficácia contida 

As normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva possuem 

aplicabilidade direta e imediata, mas provável que não integral. Em que pese tenham condições 

de produzir todos os seus efeitos, com a promulgação de Constituição, poderão ter sua 

abrangência reduzida.140 Sob o tema, conceitua Silva: 

São aquelas em que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses 

relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da 

competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos 

termos de conceitos gerais nelas enunciados.141 

Percebe-se, portanto, a limitação presente quanto à eficácia e à aplicabilidade. Além 

da restrição da eficácia das referidas normas de eficácia contida tanto por lei como por outras 

normas constitucionais, a restrição poderá efetuar-se, em outros casos, por motivo de ordem 

                                                 

 
136 LENZA, 2015, p. 378. 
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pública, bons costumes e paz social, conceitos vagos cuja redução se efetiva pela Administração 

Pública, acrescenta Lenza.142  

Importante salientar que Temer classifica a norma de eficácia contida como normas 

constitucionais de eficácia redutível ou restringível, ainda que possua aplicabilidade plena, 

segundo o referido doutrinador “são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, 

mas que podem ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional”.143 

3.1.3 Normas de eficácia limitada 

Com a simples entrada em vigor, as normas constitucionais de eficácia limitada não 

produzem os seus efeitos essenciais, tendo em vista que não foi estabelecida uma normatividade 

suficiente, pelo legislador constituinte, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro 

órgão do Estado.144 

A aplicabilidade destas normas ocorre de forma indireta, mediata e reduzida, pois 

“somente incidem totalmente a partir de uma normação infraconstitucional ulterior que lhes 

desenvolva a eficácia”, complementam Paulo e Alexandrino.145  

Desta forma, são aquelas normas que, de pronto, no momento que a Constituição é 

promulgada, ou entra em vigor, não produzem todos os seus efeitos, tornando necessário uma 

lei integrativa infraconstitucional, ou de integração por meio de emenda constitucional.146 

Há normas constitucionais, relativas a direitos fundamentais, que, evidentemente, não 

são autoaplicáveis. Carecem da interposição do legislador para que produzam todos 

os seus efeitos. As normas que dispõem sobre direitos fundamentais de índole social, 

usualmente, têm a sua plena eficácia condicionada a uma complementação pelo 

legislador.147 

Assim como na norma de eficácia contida, requer normatização legislativa. O 

constituinte estabeleceu um vínculo entre a norma constitucional e infraconstitucional. Todavia, 

a finalidade da normatização ordinária é distinta, tendo em vista que nesta imporá limites ao 

exercício do direito que, desde a promulgação da Constituição, era plenamente exercitável; já 

“nas normas de eficácia limitada, a regulação ordinária virá para assegurar, para tornar viável 
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o pleno exercício do direito, até então não efetivo”, destacam Paulo e Alexandrino.148 Inclusive, 

concluem que: 

Ausência de regulamentação tem consequências distintas - no caso das normas de 

eficácia contida, enquanto não houver regulamentação ordinária, o exercício do 

direito é amplo (a legislação ordinária virá para impor restrições ao exercício desse 

direito); em se tratando de norma de eficácia limitada, enquanto não houver 

regulamentação ordinária, não há efetivo exercício do direito (a legislação ordinária 

virá para tomar pleno o exercício desse direito).149  

Silva divide-as em dois grandes grupos: normas de princípio institutivo ou 

organizativo e normas de princípio programático. 

As normas definidoras de princípio institutivo ou organizativo são aquelas em que 

esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos são traçados 

pelo legislador constituinte, para que posteriormente, sejam estruturados em definitivo por meio 

de lei, ou seja, a sua completa aplicabilidade depende de promulgação de lei integrativa.150  

Convém, contudo, afastar uma possível confusão que esse fenômeno pode gerar: a lei 

é mero instrumento subordinado; a norma constitucional, ainda que revele simples 

esquema, continua a ter sua característica básica de regra jurídica dotada de 

supremacia hierárquica.151 

Acerca da obrigatoriedade, essas normas constitucionais definidoras de princípio 

institutivo ou organizativo podem ser impositivas ou facultativas. São impositivas quando 

determinam ao legislador a emissão de uma legislação integrativa, em termos peremptórios; já 

as facultativas ou permissivas, são aquelas que se limitam a possibilitar, ao legislador ordinário, 

instituir ou regular a situação nelas delineada, não impondo uma obrigação. 

Quanto às normas constitucionais de eficácia limitada com caráter programático, 

serão analisadas de forma especial. 

3.1.3.1 Normas constitucionais definidoras de princípios programáticos 

As normas são constitucionais definidoras de princípios programáticos quando o 

constituinte deixa de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitando-se a 

delinear os princípios e diretrizes, para que sejam cumpridos pelos órgãos integrantes dos 

Poderes, como programas das respectivas atividades, com o fim de realizar os fins sociais do 

Estado.152 Sobre o ponto, esclarecem Paulo e Alexandrino: 
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São aquelas de eficácia limitada que requerem dos órgãos estatais uma determinada 

atuação, na consecução de um objetivo traçado pelo legislador constituinte. Como a 

própria denominação indica, estabelecem um programa, um rumo inicialmente 

traçado pela Constituição - e que deve ser perseguido pelos órgãos estatais.153  

Assim, pode-se perceber que normas programáticas não são direcionadas às 

pessoas, e sim para os órgãos estatais, exigindo destes a efetivação dos programas nelas 

traçados. “São as denominadas normas de eficácia limitada definidoras de princípios 

programáticos, características de uma constituição do tipo dirigente, que exigem do Estado certa 

atuação futura, em um determinado rumo predefinido”, 154 concluem. 

Apenas com a promulgação da Constituição, essas normas não produzem seus 

plenos efeitos. Afinal, estabelecem atividades pendentes de efetivação futura, impondo uma 

tarefa para os poderes públicos, portanto, só produzirão seus plenos efeitos posteriormente.155 

É possível constatar, no texto constitucional, tanto um direito individual quanto um 

direito coletivo – de todos – de proteção à saúde, tratando-se de regra passível de produzir 

efeitos, e ao garanti-lo, o faz por meio de políticas sociais e econômicas.156 

Para Mendes e Branco, “dizer que a norma do art. 196, por tratar de um direito 

social, consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, 

apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força 

normativa da Constituição”.157 E concluem: 

Numa visão geral, o direito à saúde há de se efetivar mediante ações específicas 

(dimensão individual) e mediante amplas políticas públicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos (dimensão coletiva). Nessas perspectivas, as 

pretensões formuladas e formuláveis tanto poderão dizer respeito a atos concretos 

como a políticas e ações administrativas que contribuam para a melhoria do sistema 

de saúde, incluídas aqui as normas de organização e procedimento.158 

Em que pese um direito fundamental, é bom que se saliente o seu aspecto 

programático. Não que se negue sua eficácia, contudo, cabe ressaltar que diz respeito a direito 

público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde, e não de 

direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário. Vale lembrar, justamente, a 

necessidade de formulação de políticas públicas que concretizem o direito à saúde por meio de 

escolhas alocativas.159 Mendes e Branco, inclusive, advertem: 
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É incontestável que, além da necessidade de se distribuir recursos naturalmente 

escassos por meio de critérios distributivos, a própria evolução da medicina impõe um 

viés programático ao direito à saúde, pois sempre haverá uma nova descoberta, um 

novo exame, um novo prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a 

volta de uma doença supostamente erradicada.160  

Cabe salientar que ao dispor sobre a aplicação das normas constitucionais 

definidoras dos direitos fundamentais, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, §1º, não faz 

distinção entre os direitos e deveres individuais e os direitos sociais, e estabelece que os direitos 

e garantias fundamentais têm aplicação imediata.161 

O que se pretende, com a referida cláusula, é enfatizar que tais normas possuem 

caráter preceptivo, e não meramente programático. Mendes e Branco evidenciam inclusive, que 

“os direitos fundamentais se fundam na Constituição, e não na lei — com o que se deixa claro 

que é a lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais, não o contrário”.162  

Assim, ainda que se possa falar, no caso de alguns direitos sociais, especialmente em 

virtude do modo de sua positivação no texto constitucional, em uma maior relevância 

de uma concretização legislativa, essa peculiaridade não afasta o dever de se atribuir 

também às normas de direitos sociais uma máxima eficácia e efetividade, obrigação 

cometida a todos os órgãos estatais, no âmbito de suas respectivas competências, 

dever ao qual se soma o dever de aplicação direta de tais normas por parte dos órgãos 

do Poder Judiciário.163 

Tudo isso ocorre por consequência do chamado neoconstitucionalismo, em que se 

deu um avanço na interpretação das normas que surgiram com a Constituição Federal de 1988, 

no qual o caráter político adquiriu força normativa. A evolução prossegue no sentido de garantir 

a eficácia dos direitos fundamentais, enfatizando uma conexão entre direito e moral a partir da 

ligação entre os princípios e os direitos fundamentais164.  

Neste sentido, entende-se que os direitos fundamentais, além de normas matrizes 

de outras normas, são também, e principalmente normas diretamente reguladoras de relações 

jurídicas.165 

Nestes termos, avançada a interpretação quanto à aplicabilidade das normas 

constitucionais relacionadas aos direitos sociais, em especial ao direito à saúde, surge um 

choque de realidade ao perceber que, para a sua efetivação há necessidade de alocação racional 

dos recursos e outros problemas associados às limitações orçamentárias. Sobre o ponto, 

trataremos a partir de agora. 
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3.2 DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

A questão dos custos assume extrema importância no que tange à efetivação do 

direito à saúde, pois dependem da capacidade financeira do Estado, que por fim, funciona como 

um limitador externo de sua plena realização.166 

Mendes e Branco explicam acerca dos motivos referentes aos problemas de eficácia 

social: 

O estudo do direito à saúde no Brasil leva a concluir que os problemas de eficácia 

social desse direito fundamental devem-se muito mais a questões ligadas à 

implementação e manutenção das políticas públicas de saúde já existentes — o que 

implica também a composição dos orçamentos dos entes da federação — do que à 

falta de legislação específica.167 

No texto constitucional não há expressamente disposto que o direito à saúde está 

limitado aos recursos financeiros disponíveis, o que gera uma falsa impressão de serem direitos 

absolutos.168 Porém, não se nega que a concretização dos direitos exige uma atuação positiva 

do Estado, na sua elaboração, proteção, implementação e efetivação. Isso torna evidente a 

existência de custos necessários para a efetiva prestação.169 

Neste contexto, necessário que se leve em conta os impasses encontrados no 

momento da concretização das normas relativas à direitos sociais, sejam eles práticos, técnicos 

ou jurídicos, em especial no que concerne às limitações orçamentárias. Serão explanados de 

maneira separada, portanto, a reserva do possível, as escolhas alocativas sobre políticas públicas 

e, por fim, o fenômeno da judicialização da saúde. 

3.2.1 Reserva do possível  

Tratando-se de direitos sociais, que consistem em obrigações de fazer, ou seja, 

prestacionais para o Estado, em que há escassez de recursos e incontáveis necessidades sociais, 

os gastos econômicos se tornam mais aparentes e onerosos. Assim, em razão das restrições 

orçamentárias, cria-se empecilhos para a implementação dos direitos e ofertas de todas as 

prestações materiais demandadas, surge uma limitação jurídico-fática que os Poderes Públicos 

poderiam apresentar.170  

                                                 

 
166 ARAÚJO, 2015, p. 109. 
167 MENDES; BRANCO, 2012, p. 533. 
168 FERRAZ, apud SCHULZE; GEBRAN NETO, 2015, p. 39. 
169 Ibid., p. 40. 
170 MASSON, 2015, p. 289-290. 



 41 

Não se desconhece que os direitos sociais assegurados na Constituição Federal de 

1988 devem ser efetivados. Todavia, em decorrência da cláusula de reserva do financeiramente 

possível, sua concretização deve ocorrer dentro das possibilidades do Estado, uma vez que 

exigem disponibilidade financeira.171 

A reserva do possível pode gerar impacto nas situações em que se pretende 

assegurar o fornecimento de bens e serviços que já integram o esquema de políticas públicas, 

como é o caso do acesso universal aos serviços de saúde oficialmente disponibilizados pelo 

SUS. Mesmo com previsão de forma clara na legislação do conteúdo da prestação a ser 

alcançada ao particular, o problema continua, pois esse acesso pode ser interrompido, reduzido, 

ou negado em razão da indisponibilidade.172  

Originalmente, a reserva do possível não tinha relação direta e unicamente “com as 

restrições de recursos materiais enquanto limites intransponíveis para a concretização do direito 

social, mas sim à razoabilidade da pretensão deduzida com vistas a sua efetivação”, esclarece 

Masson.173  

Esse argumento cria a necessidade de agir intermediando eficiência e distribuição, 

visando a resolução de um, mas acarretando problemas com o outro.174 Cumpre salientar que 

esse princípio não deve servir de escudo, em que o Estado pode deixar de cumprir suas 

obrigações, alegando meramente não existirem recursos suficientes.175 Paulo e Alexandrino 

acrescentam: 

A não efetivação, ou efetivação apenas parcial, de direitos constitucionalmente 

assegurados somente se justifica se, em cada caso, for possível demonstrar a 

impossibilidade financeira (ou econômica) de sua concretização pelo Estado.176  

Isto é, é necessária a demonstração de modo concreto que o fato implicaria em 

descontrole financeiro, inviabilizando as contas dos entes públicos, para evitar uma 

desorganização econômica. 

                                                 

 
171 PAULO; ALEXANDRINO, 2016, p. 237. 
172 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 576 
173 MASSON, 2016, p. 289/290. 
174 ENGELMANN, Fabiano; FILHO, Marcio Camargo Cunha. Ações judiciais, conteúdos políticos: uma 

proposta de análise para o caso brasileiro. Revista de sociologia e política. [Online], v. 21, n.45, p.57-72, 

mar. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v21n45/a06v21n45.pdf>. Acesso em: 12 abr. 

2017, p. 60-61. 
175 SCHULZE; GEBRAN NETO, 2015, p. 43. 
176 PAULO; ALEXANDRINO, loc. cit. 



 42 

3.2.1.1 Garantia do mínimo existencial 

Há, entretanto, uma limitação que atua como um contraponto à cláusula da reserva 

do financeiramente possível: o princípio da garantia do mínimo existencial, que também se 

encontra implícito na Constituição Federal de 1988.  

Significa dizer que a dificuldade do Estado em decorrência de escassez dos recursos 

financeiros disponíveis não afasta o dever dos entes públicos de garantir um mínimo essencial 

para a subsistência digna da população. Não admite, portanto, que o Estado recuse sob a referida 

alegação, o direito a prestações sociais mínimas, bem como as prestações positivas estatais 

propiciadoras da fruição de direitos sociais básicos, como o direito à saúde.177  

Como se nota, para a apreciação do mínimo existencial, torna obrigatória a 

compreensão do próprio conceito de dignidade humana. Então, para que seja reconhecida, a 

garantia do mínimo existencial independe de expressa previsão constitucional, pois decorre da 

proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.  

Mesmo que não esteja previsto expressamente no texto constitucional “consagrando 

um direito geral à garantia do mínimo existencial, não se poderia deixar de enfatizar que a 

garantia de uma existência digna consta do elenco de princípios e objetivos da ordem 

constitucional econômica”, ponderam Sarlet e Figueiredo.178 

A supremacia absoluta das diretrizes constitucionais e a prevalência do princípio da 

dignidade da pessoa humana como fundamento da República impõem a aplicação da norma 

mais favorável à defesa dos Direitos Humanos, bem como escolher a interpretação que lhe 

garanta a maior e mais ampla proteção.179 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações 

Unidas (ONU), de 1948, já se faz presente uma percepção de mínimo existencial, ainda que não 

definida com esta denominação. Em seu artigo 25, §1º, dispõe: 

 §1. Toda pessoa 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 
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desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle.180 

Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, não se permite que 

o Estado negue, nem mesmo sob a alegação de insuficiência de recursos financeiros, o direito 

a prestações sociais mínimas, aptas a assegurar à sociedade, condições adequadas para uma 

existência digna, com acesso efetivo à fruição de direitos sociais básicos, como o direito à 

saúde.181 

É um princípio que contempla um valor fundamental para o sistema jurídico, 

potencializando os direitos fundamentais e o Estado Constitucional.182 Deste modo, os conflitos 

de interesses que ocorram devem ser resolvidos com fundamento na dignidade da pessoa 

humana, demandando uma ponderação entre o bem-estar e a saúde dos cidadãos e as 

prerrogativas orçamentárias do Estado.183  

Não se trata de uma discussão simples, tendo em vista que o Estado brasileiro possui 

um compromisso com a eficiência no gasto de recursos públicos. É uma imposição 

constitucional, que se encontra disposta no artigo 37 da Constituição Federal.184 Neste sentido, 

Timm185 traduz eficiência como “a busca pelo ótimo, evitando-se o desperdício na utilização 

de recursos”. 

Uma ponderação para ser adequada deverá dar abertura para diversos resultados, 

pois não se pode negar a importância da necessidade de dinheiro em caixa para analisar a 

possibilidade fática de realização do direito à saúde, previsto e reconhecido 

constitucionalmente.186 

Por estes motivos, é necessário que se ressalte que os direitos sociais não são 

direitos absolutos, dessa forma, submetem-se às limitações, e por consequência, “limitações das 

limitações”, de modo que a reserva do possível e o mínimo existencial assumem um papel 
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relevante. Por isso, uma ponderação torna-se adequada, para que se possibilite a efetivação do 

direito constitucional, da melhor forma que seja possível na situação. 

3.2.2 Escolhas alocativas 

Um dos papeis de um texto constitucional é criar um vínculo dos agentes políticos 

à efetivação dos direitos fundamentais. No caso da saúde, a regulamentação das políticas 

públicas deve ser realizada pelo legislativo e a sua implementação pelo poder executivo.187  

As bases para o desenvolvimento do Estado de bem-estar social foram se 

desenvolvendo a partir “da sofisticação dos conteúdos das políticas públicas, da prestação de 

serviços e da universalização dos direitos sociais”, enfatizam Limberger e Saldanha188. 

A eventual consequência da reserva do possível poderá, seguramente, ser reduzida, 

e por vezes, até mesmo completamente neutralizada, por meio do controle das decisões políticas 

no que tange à alocação de recursos.189 Como descrito por Mendes e Branco “a garantia 

mediante políticas sociais e econômicas ressalva, justamente, a necessidade de formulação de 

políticas públicas que concretizem o direito à saúde por meio de escolhas alocativas”.190  

Há uma vinculação entre a possibilidade de satisfação dos direitos reconhecidos 

pela Constituição (e também na legislação infraconstitucional), e as escolhas estratégicas sobre 

qual a melhor forma de aplicar os recursos públicos. Por este motivo, há razões de ordem 

democrática para indicarem que as escolhas, sobre os direitos a serem efetivados, devem ser 

feitas do modo mais claro possível, garantindo mais informação à sociedade, “destinatária por 

excelência das razões e justificativas que devem sustentar as decisões”, lembram Sarlet e 

Figueiredo.191 
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“Os recursos públicos seriam insuficientes para atender às necessidades sociais, 

impondo ao Estado sempre a tomada de decisões difíceis. Investir recursos em determinado 

setor sempre implica deixar de investi-los em outros”, salienta Barroso.192  

Deste modo, segundo Paulo e Alexandrino, surge um grande impasse “entre o 

desejo de atender um pedido de concretização de direito social (muitas vezes, de alto custo), e 

as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação racional dos seus escassos recursos 

financeiros”.193  

Assim, ao que se nota, a necessidade de escolhas referentes à alocação de recursos 

se mostra um empecilho à implementação direitos sociais, em especial o direito à saúde, 

mormente porque os limites orçamentários, por muitas vezes, mostram-se abaixo da demanda 

social.  

3.2.3 Judicialização da saúde 

Levando em consideração as limitações do Estado na concretização do direito por 

intermédio das políticas públicas na área da saúde, especialmente pelo custo elevado, iniciou-

se o fenômeno da judicialização da política, em que muitas ações são propostas pleiteando 

intervenção judicial para a efetivação do direito à saúde. 

Inicialmente, vale lembrar que os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

possuem a obrigação de realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível, 

considerando como limite mínimo o essencial para uma vida digna. Seguindo a ideia de governo 

da maioria, ao Executivo e Legislativo compete a elaboração das leis, alocação de recursos e 

formulação e execução das políticas públicas, de acordo com os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais. Em síntese, justifica-se por serem representantes do povo, que 

periodicamente se manifestam expressando suas escolhas para tal.194  

Entretanto, pode ocorrer de os direitos fundamentais serem feridos pela maioria 

política, e neste momento, cabe ao Judiciário agir,195 considerando que é o “guardião da 

Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e 
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procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes”,196 ensina Barroso. Sobre 

o tema, ainda, pondera: 

O Judiciário deverá intervir sempre que um direito fundamental – ou 

infraconstitucional – estiver sendo descumprido, especialmente se vulnerado o 

mínimo existencial de qualquer pessoa. Se o legislador tiver feito ponderações e 

escolhas validas, a luz das colisões de direitos e de princípios, o Judiciário deverá ser 

deferente para com elas, em respeito ao princípio democrático.197 

Há possibilidades de que um direito fundamental necessite de ponderações com 

outros direitos fundamentais ou princípios constitucionais, nestes casos, “deverá ser aplicado 

na maior extensão possível, levando-se em conta os limites fáticos e jurídicos, preservado o seu 

núcleo essencial”, esclarece Barroso.198 

Embora os membros do Judiciário não sejam eleitos, os riscos para a legitimidade 

democrática se atenuam “na medida em que juízes e tribunais se atenham à aplicação da 

Constituição e das leis. Não atuam eles por vontade política própria, mas como representantes 

indiretos da vontade popular”.199 

No que tange ao direito à saúde, apesar dos progressos da implantação do SUS, 

ainda se faz presente a insatisfação social com a falta de materialização do sistema. Tal fato 

decorre da incapacidade do Estado de concretizar plenamente o direito à saúde,200 aliado ao 

aumento de informação das pessoas a respeito dos seus direitos fundamentais, o que resulta nas 

crescentes demandas judiciais pleiteando a intervenção judicial.201  

O caso mais comum dessa busca de concretização do direito à saúde, diz respeito a 

medicamentos que deixam de ser fornecidos pela Administração. Pode ocorrer de haver política 

pública assegurando o fornecimento do fármaco, entretanto, por problemas administrativos do 

órgão competente, o acesso estar interrompido. Já em outros casos, pode ser que o Sistema 

Único de Saúde não forneça o medicamento prescrito pelo médico assistente, mas disponibilize 

um similar.202 

                                                 

 
196 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática, [2008]. 

Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/eadcnj/pluginfile.php/136607/mod_resource/content/2/BARROSO%2C%20Lu%C3%

ADs%20Roberto.%20Judicializa%C3%A7%C3%A3o%2C%20ativismo%20judicial%20e%20legitimidade%

20democr%C3%A1tica%20%281%29.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
197 BARROSO, [2007?]. 
198 BARROSO, [2007?]. 
199 BARROSO, [2008]. 
200 SCHULZE; GEBRAN NETO, 2015, p. 29. 
201 OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007, p. 36. 

202 MENDES; BRANCO, 2012, p. 546. 



 47 

Em diversas situações o Poder Judiciário precisa tomar uma decisão a partir de um 

critério de ponderação e verificar a razoabilidade do fornecimento requerido. Por este motivo, 

mostra-se importante o estudo de critérios e parâmetros a serem observados para fundamentar 

as decisões judiciais dentro de uma perspectiva racional, relacionadas ao recebimento de 

medicamentos pelo Estado. Sobre o ponto, será abordado no capítulo seguinte. 

 



 48 

4 A BUSCA POR PARÂMETROS PARA A DEFINIÇÃO DO DIREITO SOCIAL À 

OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO  

Neste ponto do trabalho se faz necessária uma busca por parâmetros objetivos que 

possam ser utilizados como referência para respostas judiciais, no que tange ao emprego do 

elemento hipossuficiência voltado ao direito ao recebimento de medicamentos não 

padronizados pelo Estado. 

O direito à obtenção de medicamentos é um desdobramento natural da interpretação 

a respeito do direito à saúde, e por consequência, um direito social. Estes que tem por objetivo 

assegurar direitos mínimos aos indivíduos, bem como a melhoria das condições de vida da 

coletividade, visando à concretização da igualdade.203 

Por vezes, os fármacos têm sido fornecidos pelo governo de maneira desalinhada, 

em virtude de haver limitações orçamentárias, necessidade de decidir sobre políticas públicas, 

bem como sobre a alocação de recursos. Todas essas dificuldades ao lado de uma interpretação 

de que a aplicabilidade é imediata e seu caráter programático. 

Partindo da afirmação de que o direito à saúde e o direito à assistência social foram 

instituídos sob a ótica da seguridade social, vale lembrar que a saúde possui caráter universal, 

enquanto apenas a assistência social se restringe a quem dela necessitar.  

As discussões nas demandas judiciais que visam ao recebimento de medicamentos 

contêm no seu âmago questão que sempre revelou divergência na jurisprudência dos tribunais. 

Visto isso, se demonstra a necessidade de elencar critérios e posicionamentos jurisprudenciais 

para definir acerca da hipossuficiência financeira e a possibilidade de sua aplicação como 

requisito essencial nestes casos, em especial, para os medicamentos não padronizados.  

Portanto, a partir deste ponto, serão demonstrados alguns dos entendimentos 

relevantes acerca do tema.  

Embora a jurisprudência possa parecer tendenciosa, não há, ainda, um 

pronunciamento seguro do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da discussão. Um 

julgado importante do STF que aborda sobre o direito ao fornecimento de medicamentos, foi 

tomado pelo plenário na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) nº 175, em 17 de março de 

2010. Ressalta-se que os votos proferidos, ainda que em concordância em muitos pontos, 

demonstram opiniões divergentes sobre aspectos relevantes, isto é, não elencaram critérios 
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específicos que possam sustentar as decisões judiciais relacionadas ao fornecimento de 

medicamentos por parte do Estado.204  

Em uma visão geral, colhe-se do voto do Ministro Gilmar Mendes, na decisão 

supracitada: 

Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação 

devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. 

Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor para arcar com o 

aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um 

direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função 

das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que 

com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses 

recursos.205 

Da mesma decisão, o voto do Ministro Celso de Mello, demonstra claramente a 

divergência:  

[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e saúde – que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5, “caput”, e art. 196) – ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, 

uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 

humanas.206 

Há dois recursos extraordinários pendentes de julgamento no STF, ambos tiveram 

repercussão geral reconhecida e serão julgados em conjunto, devido à complexidade. Abordam 

sobre o fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único de 

Saúde (SUS),207 e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa),208 ainda que neste ponto a questão assuma um outro contexto, se demonstra 

a ausência de entendimento pacificado em diversos sentidos do tema.  

No voto do Ministro Luis Roberto Barroso, da referida decisão, presente o seguinte 

posicionamento: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO 
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INCORPORADO NO SUS POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. 

1. No caso de demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS (i.e., incluído 

na política pública de saúde, devendo ser objeto de dispensação gratuita), não há 

dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente. Em tais 

circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas 

já formuladas no âmbito do sistema de saúde. Nessa hipótese, deve-se exigir apenas 

que o requerente comprove (i) a necessidade do fármaco e (ii) a prévia tentativa de 

sua obtenção na via administrativa. 

2. Já no caso de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, 

inclusive quando de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a 

fornecê-lo. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos 

pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar 

a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, 

conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na 

política pública. 

3. Para tanto, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados 

pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação de saúde. São eles: 

(i) a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; (ii) a demonstração 

de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos 

órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo 

SUS; (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina 

baseada em evidências; e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da 

União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de 

medicamentos no âmbito do SUS é, em regra, desse ente federativo.209  

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já decidiu no sentido de exigir a 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor da ação em que visa ao fornecimento de 

medicamentos perante a Fazenda Pública de maneira geral, isto é, demonstrando que em todos 

os casos a carência de recursos deve ser provada, como corrobora o seguinte julgado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. 1) União, Estados 

e Municípios são responsáveis solidários pelo fornecimento de prestações 

relacionadas à saúde. 2) Faz jus ao fornecimento de medicamento o paciente que 

comprova a necessidade e a adequação de uso através da prova pericial. 3) A princípio, 

a hipossuficiência financeira do paciente não é requisito para a concessão ou não de 

prestação de saúde. Entretanto, o autor não pode ser considerado hipossuficiente para 

fins de prestação de medicamentos, face ao seu amplo patrimônio e ao baixo custo do 

medicamento requerido. 4) Afastada a condenação em litigância de má-fé e de 

restituição dos valores em face da revogação da liminar. 5) Honorários  advocatícios 

mantidos no valor fixado.210 

No Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça mantém um histórico 

entendimento em que considera a impossibilidade do cidadão de manter o tratamento com 
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recursos próprios (hipossuficiência financeira) como requisito essencial para o recebimento de 

medicamentos pelo Estado, inclusive determinando ressarcimento de valores correspondentes 

ao que foi dispensado em razão da antecipação de tutela, como confirma-se pelos acórdãos 

abaixo: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO 

COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 

Não se desconhece que cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito 

constitucional à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 

conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. No caso em questão, [...] não 

há comprovação cabal nos autos da impossibilidade do autor arcar com os custos dos 

medicamentos [...].211  

[...] Diante da evidência de que as condições financeiras da autora lhe permitiam 

adquirir os medicamentos que lhes foram prescritos, não há por que comprometer 

recursos públicos com imposição de dispensação pelo Estado. Sentença de 

improcedência confirmada, inclusive naquilo em que determinou à autora o 

ressarcimento dos valores correspondentes ao que lhe foi dispensado no curso da 

demanda em razão da antecipação de tutela que lhe foi alcançada. Declaração de 

Pobreza firmada pela autora que se mostra totalmente incompatível com os dados 

colhidos na DIRPF requisitada junto à Receita Federal [...].212 

[...] Restando suficientemente comprovada a insuficiência financeira da parte autora, 

deve o Estado ser compelido ao fornecimento da medicação postulada, com base no 

art. 196 da constituição federal. 8. Não há que se falar em ofensa aos princípios da 

universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas 

cumpre os dispositivos da Constituição Federal [...].213 
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[...] Estado e o Município demandados devem providenciar o tratamento médico e 

medicamentoso postulado pelo menor, em virtude da hipossuficiência econômica da 

sua família [...].214 

Entretanto, ao que se nota, o referido Tribunal de Justiça não faz distinção entre 

medicamentos padronizados e os que não estão inclusos nas listas oficiais dos programas do 

SUS, considerando, portanto, a hipossuficiência como condição em todos os casos, de modo 

geral, com rigor assistencialista. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), de maneira oposta ao do Rio 

Grande do Sul, apresentava um entendimento no sentido de preservar a universalidade do 

direito à saúde, como se nota na jurisprudência do início do ano de 2016:  

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A 

PORTADOR DE SEQUELAS DE PARALISIA CEREBRAL, COM 

COMPLICAÇÕES INTESTINAIS E RENAIS. [...] DIREITO NÃO 

CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FALTA DE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA 

QUE NÃO ISENTAM O ENTE PÚBLICO DE GARANTIR O ACESSO 

INTEGRAL À SAÚDE [...].215 

Entretanto, usando da novidade constante no Código de Processo Civil, nos artigos 

976 e seguintes, o TJSC recentemente instaurou Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas, sob a perspectiva constitucional da isonomia e da segurança jurídica, em que a 

controvérsia a ser elucidada pelo órgão colegiado se refere à necessidade de comprovação da 

carência de recursos da parte autora, nas ações cujo objetivo é a prestação positiva do Estado 

na concessão de medicamentos, de cirurgias e demais procedimentos afetos à saúde pública.216  
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A referida decisão estabelece diretrizes e enfatiza que o Estado deve fornecer 

medicamentos, terapias e procedimentos padronizados pelo SUS para todas as pessoas, 

contanto que restem comprovadas sua necessidade e adequação, e for negado ou não respondido 

em tempo razoável o pedido administrativo. Com relação aos tratamentos não padronizados 

pelo Poder Público, deverá haver a comprovação da impossibilidade financeira do requerente 

para custeá-lo,217 firmou, portanto, as seguintes teses: 

1. Teses Jurídicas firmadas: 1.1 Para a concessão judicial de remédio ou tratamento 

constante do rol do SUS, devem ser conjugados os seguintes requisitos: (1) a 

necessidade do fármaco perseguido e adequação à enfermidade apresentada, atestada 

por médico; (2) a demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho 

à obtenção pela via administrativa (Tema 350 do STF). 1.2 Para a concessão judicial 

de fármaco ou procedimento não padronizado pelo SUS, são requisitos 

imprescindíveis: (1) a efetiva demonstração de hipossuficiência financeira; (2) 

ausência de política pública destinada à enfermidade em questão ou sua ineficiência, 

somada à prova da necessidade do fármaco buscado por todos os meios, inclusive 

mediante perícia médica; (3) nas demandas voltadas aos cuidados elementares à saúde 

e à vida, ligando-se à noção de dignidade humana (mínimo existencial), dispensam-

se outras digressões; (4) nas demandas claramente voltadas à concretização do 

máximo desejável, faz-se necessária a aplicação da metodologia da ponderação dos 

valores jusfundamentais, sopesando-se eventual colisão de princípios antagônicos 

(proporcionalidade em sentido estrito) e circunstâncias fáticas do caso concreto 

(necessidade e adequação), além da cláusula da reserva do possível. 

A jurisprudência não tinha evoluído tanto neste ponto, uma vez que, por muito 

tempo, fundamentou-se na universalidade dos serviços de saúde em geral. Com estas teses 

firmadas, o que se demonstra é que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou uma 

posição intermediária para uma situação em que a dúvida presente era a utilização ou não do 

requisito da hipossuficiência. A consideração quanto à padronização dos medicamentos, 

elencando requisitos específicos para cada caso mostra o cuidado que os julgadores tiveram ao 

decidir sobre o tema, enfatizando a sua relevância. 

Diante da ausência de parâmetros estabelecidos, em 26 de abril do presente ano, o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar um Recurso Especial para julgamento pelo sistema 

dos recursos repetitivos, cujo tema diz respeito à “Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”.218 No acórdão proferido, 

determinou-se a “suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais 
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e coletivos, que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil)”,219 cabendo ao juízo de origem apreciar as medidas de urgência.220 

Sendo assim, no presente momento encontram-se suspensos em nível nacional, 

todos os processos que tratem sobre o fornecimento de medicamentos não inclusos nas listas 

padronizadas do SUS. 

Tudo demonstra, portanto que não há parâmetros estabelecidos com critérios para 

o emprego do elemento hipossuficiência e formas para sua devida comprovação, não havendo 

especificações quanto aos casos em que seria necessária. Da mesma forma, não há diferenciação 

entre fármacos padronizados ou não, e também manifestação quanto às pessoas que não são 

carentes e dispõem de condições econômicas para adquirir os medicamentos. 

Estas decisões acarretam reflexões atuais à judicialização da saúde, uma vez que a 

imposição da comprovação da hipossuficiência demonstra-se um como meio de preservação do 

princípio da isonomia, tendo em conta que a escassez de recursos orçamentários da Fazenda 

Pública se torna inevitável.221  

Deste modo, para que se possibilite uma efetiva análise acerca do ponto em questão, 

é necessária uma separação do tratamento da matéria, de um lado os medicamentos 

padronizados; de outro os medicamentos não padronizados. 

4.1 DESNECESSIDADE DE COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA PARA VALER-SE 

DOS INSUMOS PROTOCOLARES 

A exposição destes pontos demonstra a atenção dada pelos poderes Legislativo e 

Executivo no que se refere ao fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, devendo ser 

prestigiadas as políticas públicas já existentes, a fim de que o Poder Judiciário tome a decisão 

no caso concreto, fundada em parâmetros racionais.222 
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Nos casos em que há políticas públicas postas em prática, nas quais o direito 

fundamental à saúde se demonstra efetivamente regulado, o papel do Poder Judiciário é o de 

garantir que seja implementada,223  como por exemplo, em relação aos medicamentos e terapias 

previamente abrangidos por listagens e protocolos oficiais do Sistema Único de Saúde.  

Quando se trata de medicamento padronizado, não há necessidade de comprovação 

acerca da hipossuficiência econômica do autor, visto que a incorporação, exclusão e alteração 

de medicamentos e insumos na RENAME se efetivam pelo Ministério da Saúde, sendo 

observadas as doenças e danos à saúde mais pertinentes e prevalentes, levando em consideração 

diversos critérios.224  

Como visto, a estabilidade de uma política pública se traduz no estudo 

multidisciplinar complexo que é realizado para a inclusão de medicamento ou tratamento no 

âmbito do SUS, em que pondera a saúde dos cidadãos e o orçamento público, não 

desconsiderando, porém, os princípios que fundamentam o sistema: a universalidade e a 

isonomia. Neste sentido, colhe-se o texto do IRDR do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

A condição socioeconômica do paciente ou seu ente familiar nas ações dessa natureza 

revela-se absolutamente irrelevante, uma vez que se trata de mero cumprimento de 

política pública firmada em prol de toda a coletividade, descabendo, inclusive, 

ponderar-se acerca do custo da terapia ou insumo diante de outras tantas prioridades 

sociais ou, ainda, valer-se da tese da reserva do possível.225 

Como destacado no voto do Ministro Luis Roberto Barroso, em Recurso 

Extraordinário com repercussão geral, pelo STF, entretanto, é preciso comprovar “que o estado 

de saúde do paciente reclama o uso do medicamento para o aumento de sobrevida ou a melhoria 

da qualidade de vida”. 226 Portanto, imperioso que haja demonstração de que o fármaco é eficaz 

e indispensável para amparar o direito à saúde do requerente. 

Pode-se afirmar, portanto, que na via administrativa, para os casos de 

medicamentos padronizados, o atendimento às pessoas não pode ser negado sob o argumento 

de não se tratar de pessoa carente, tendo em vista que o critério econômico não é capaz de retirar 

os direitos sociais do cidadão. Inclusive, ponderados todos os fatores pelo Executivo ao 

concretizar uma política pública, resta ao Judiciário apenas a garantia de sua efetivação. 
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Já no que diz respeito a demandas cujo objetivo é a imposição do Estado ao 

fornecimento de medicamentos ou tratamentos não constantes do rol do SUS, é preciso um 

estudo mais detalhado de cada caso concreto. 

4.2 IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA QUANDO O 

FÁRMACO PERSEGUIDO NÃO ESTIVER PADRONIZADO PELO SUS 

A grande celeuma sempre foi gerada em razão dos medicamentos não inclusos nas 

listas padronizadas. 

Quando a discussão processual gira em torno de direitos não reconhecidos na via 

administrativa, isto é, tecnologias ainda não incorporadas nas listas padronizadas, a procedência 

deve ser analisada com um grau de exigência maior e rigorismo, pois não há previsão nos 

programas de saúde para sua concessão ou fornecimento pelo Estado.227 Abrindo espaço para 

exigir a comprovação da hipossuficiência financeira como requisito para a determinação 

judicial do fornecimento dos medicamentos. 

Essa situação implica em eventuais escolhas entre o direito individual em face dos 

direitos da coletividade, tendo em vista que origina um compromisso inesperado ao orçamento 

público que se destina à saúde. 228 Sarlet afirma que ainda que a Constituição assegure as 

mesmas condições de acesso ao sistema público de saúde através das políticas públicas a todos, 

não significa que “qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenha direito subjetivo 

definitivo a qualquer medicamento desejado”.229 

Vale lembrar que o mínimo existencial deve ser assegurado. Fundado no princípio 

da dignidade da pessoa humana, não se permite que o Estado negue, nem mesmo sob a alegação 

de insuficiência de recursos financeiros, o direito a prestações sociais mínimas, aptas a 

assegurar à sociedade, condições adequadas para uma existência digna, com acesso efetivo à 

fruição de direitos sociais básicos, como o direito à saúde.230 

Nestes casos, se feridos os direitos fundamentais, cabe ao Judiciário agir,231 

considerando que é o “guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos 
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fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros 

Poderes”,232 ensina Barroso. Sobre o tema, ainda, pondera: 

O Judiciário deverá intervir sempre que um direito fundamental – ou 

infraconstitucional – estiver sendo descumprido, especialmente se vulnerado o 

mínimo existencial de qualquer pessoa. Se o legislador tiver feito ponderações e 

escolhas validas, a luz das colisões de direitos e de princípios, o Judiciário deverá ser 

deferente para com elas, em respeito ao princípio democrático.233 

Por este motivo, mostra-se importante o estudo de critérios e parâmetros a serem 

observados para fundamentar as decisões judiciais dentro de uma perspectiva racional, 

relacionadas ao recebimento de medicamentos pelo Estado. 

4.2.1 Ausência de política pública ou a sua ineficiência e prova da necessidade 

Para que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos não constantes dos 

programas sociais estabelecidos, uma demonstração da necessidade de utilização do fármaco 

pretendido, ao lado da inexistência de medicamento padronizado que possa tratar a enfermidade 

com a mesma eficácia, ou caso já utilizado, de sua ineficácia ao caso concreto é imprescindível. 

Assim, é necessária a realização de exame pericial detalhado a fim de fundamentar qualquer 

decisão judicial na matéria.234 

Há posicionamento do Supremo Tribunal Federal garantindo a possibilidade de 

determinação, por meio do Poder Judiciário, do fornecimento de medicamento não abrangido 

pela lista padronizada disponibilizada pelo SUS, desde que haja devida comprovação de que 

não possua nela opção de tratamento eficaz para a patologia,235 ou seja, a medicação indicada 

deve se mostrar imprescindível para evitar agravamento do quadro da doença e o consequente 

risco à vida e/ou saúde do paciente. Nesse sentido é a decisão: 

Em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de 

opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia 

ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, 

a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que 

medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, 

por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é 

eficaz no seu caso.236 
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Esses dois fatores em conjunto, ainda que configurem condição para o sucesso da 

demanda, abrangem uma análise importante, que diz respeito ao conteúdo propriamente dito da 

pretensão. 

4.2.2 Efetiva demonstração de hipossuficiência financeira 

A hipossuficiência financeira do cidadão e de seu núcleo familiar deve ser 

considerada requisito essencial para que se evidencie a impossibilidade de aquisição do 

tratamento indicado para a sua recuperação ou garantia de sua qualidade de vida. Do 

entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina colhe-se que se tratando de medicamento 

não padronizado, a parte autora precisa devidamente demonstrar que não possui amplas 

condições: 

Somente aos comprovadamente carentes deve-se dispensar remédios ou 

procedimentos não protocolares sob pena de se comprometer a própria universalidade 

e isonomia do sistema público, na medida em que a constante vulneração do 

orçamento destinado à saúde a fim de acomodar tantos pleitos judiciais pode acarretar 

a falta dos insumos e terapias já regulamentadas, com incomensuráveis prejuízos aos 

cidadãos.237 

Na mesma linha, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto nos recursos 

extraordinários pendentes de julgamento no STF, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

manifesta-se pela imposição da comprovação da hipossuficiência aos fármacos não incluídos 

na política nacional de medicamentos, considerando a família solidariamente responsável: 

O reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de 

medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em 

programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, constante de rol 

dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade – adequação e 

necessidade –, da impossibilidade de substituição, da incapacidade financeira do 

enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo, 

respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.649 a 1.710 do Código Civil 

e assegurado o direito de regresso.238 

No mesmo recurso citado, em seu voto, o Ministro Luis Roberto Barroso defende 

que nenhum sistema de saúde suportaria arcar com o fornecimento de todos os medicamentos, 

sem considerar os custos e impactos que causaria ao orçamento público: 

[...] no caso de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, 

inclusive quando de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a 

fornecê-lo. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos 

pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar 
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a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, 

conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na 

política pública.239 

Para a prova de que a parte é realmente desprovida de recursos, uma simples 

declaração, como ocorre para sustentar o pedido de gratuidade judiciária, é insuficiente, pois 

no caso em que se requer o fornecimento de medicamentos, se mostra diante de 

reconhecimento, por parte do Estado, de obrigação positiva, ocasionando despesa imprevista a 

incidir em um orçamento já reduzido com a implementação das políticas públicas existentes.240 

Nesse prisma, compete ao autor comprovar os fatos alegados, inclusive a carência 

de recursos, uma vez que para fundamentar pretensão dessa natureza, tal requisito se representa 

fato constitutivo do direito subjetivo reclamado, com fulcro no artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil.241 Isso porque: 

Inegável que a concessão de remédio não padronizado constitui privilégio que 

somente se justifica constitucional, igualitário, caso a pessoa beneficiada esteja em 

situação de penúria financeira capaz de conformar o tratamento desigual recebido 

como forma de alcançar a verdadeira igualdade substancial.242 

Para identificar as características de cada caso concreto, mais especificadamente 

quando há dúvidas acerca da hipossuficiência do autor e de seu ente familiar, a confecção de 

estudo social mostra-se ferramenta adequada, em que auxilia o magistrado na elucidação da 

capacidade econômica do requerente.243 

 Para Pereira, “a responsabilidade compartilhada entre pacientes e Estado no custeio 

dos medicamentos criaria uma cultura de mais racionalidade nessa seara e evitaria uma 

demanda supérflua de medicamentos”.244 Na mesma linha de pensamento, Canotilho afirma 

que “é preciso uma desintroversão social, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre 

Estado e família”.245 

Quanto ao modelo de decisão adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, não é considerado o mais adequado. No referido posicionamento, cria-se uma ideia de 

assistencialismo, onde o acesso ao direito só pode ser efetivado por quem não possui condições 

financeiras. Ao levar em conta o requisito da hipossuficiência em todos os casos, independente 

                                                 

 
239 BRASIL, 2016b. 
240 SANTA CATARINA, 2016b.  
241 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015a. Código de processo civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 17 maio 2017. 
242 SANTA CATARINA, 2016b.  
243 Ibid. 
244 PEREIRA apud ARAÚJO, 2015, p. 158. 
245 CANOTILHO apud ARAÚJO, 2015, p. 158. 
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de diferenciação de padronizado ou não, se nega o acesso a um medicamento que consta das 

listas elaboradas pelo governo, o que fere a universalidade do Sistema, inclusive, tratando-se 

de mínimo existencial, deixa de lado a própria dignidade humana. 

Com base nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais explicados ao longo 

desse estudo, tem-se como substancial a comprovação da hipossuficiência financeira da parte 

requerente para que se possa pensar na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não 

incluídos nas listas padronizadas pelo SUS, especialmente quando tratamentos similares com a 

combinação de outras drogas são disponibilizados.  

No fim das contas, tudo caminha para uma nova interpretação acerca da 

aplicabilidade das normas constitucionais no que tange ao direito à saúde. Notadamente porque 

ao se ponderar o requisito da hipossuficiência, acaba por restringir este direito ao fornecimento 

de medicamentos, entretanto, não se aplica a todos, apenas os não inclusos nas listas 

padronizadas. Sobre o ponto, o Ministro Barroso defende: 

[...] a limitação da distribuição gratuita de fármacos via Poder Judiciário àqueles 

requerentes que forem comprovadamente hipossuficientes, longe de frustrar a 

universalidade, confere efetividade à exigência de solidariedade social e permite a 

redução do impacto da judicialização de saúde na organização do sistema de saúde.246 

É possível que a restrição presente quanto à eficácia e à aplicabilidade, se dê tanto 

por lei como por outras normas constitucionais, inclusive poderá efetuar-se, em outros casos, 

por motivo de ordem pública, bons costumes e paz social, conceitos vagos cuja redução se 

efetiva pela Administração Pública, salienta Lenza.247  

Deste modo, em que pese a restrição do direito à obtenção de medicamentos com a 

ponderação do requisito da hipossuficiência não esteja expresso na norma constitucional, é 

preciso que se interprete desta forma, reduzindo o âmbito de abrangência de suas eficácias, para 

que, diante das condições atuais, seja possível que o Estado cumpra esta promessa 

constitucional.  

E, atualmente, mostra-se a única forma de equacionar as limitações orçamentárias 

encontradas, ponderando os princípios, em uma visão moderna do processo, que garante uma 

decisão justa e razoável, pois não se pode negar a importância de dinheiro em caixa para 

possibilitar a concretização dos direitos sociais reconhecidos.248 

                                                 

 
246 BRASIL, 2016b. 
247 LENZA, 2015, p. 380. 
248 ARAÚJO, 2015, p. 114. 
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Por tudo exposto, a imposição do elemento da hipossuficiência financeira como 

requisito essencial para o gozo do direito aos medicamentos, é a forma de interpretação mais 

razoável e racional encontrada para equacionar as dificuldades encontradas quando da 

implementação do direito a obtenção de medicamentos não incluídos nas listas padronizadas, 

por isso deve ser adotada pelos Tribunais Superiores. 
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5 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise, no cenário atual, 

acerca da inclusão do elemento hipossuficiência financeira como requisito necessário para o 

recebimento de medicamentos não padronizados pelo Estado, diante das limitações encontradas 

para a implementação do direito à saúde. 

Em uma visão geral, o direito ao recebimento de medicamentos é um 

desdobramento do direito à saúde, direito fundamental de grande relevância, consagrado como 

direito social. É um dos mais importantes deveres do Estado, que deverá garanti-la e torná-la 

acessível de forma universal e igualitária, pois é imprescindível ao gozo pleno dos demais.    

No decorrer da realização deste trabalho foi possível compreender o direito à saúde, 

levando em conta uma perspectiva histórico-evolutiva, chegando na seguridade social, onde se 

demonstrou o tripé que a compõe e se diferenciou suas características, para ao final do segundo 

capítulo, salientar como se deu a criação do Sistema Único de Saúde e o seu funcionamento, 

embasado na universalidade e na integralidade. 

Diante da sua indiscutível importância, o direito à saúde tem difícil concretização. 

O texto constitucional impõe uma intervenção estatal, com a promoção de políticas sociais e 

econômicas. Porém, apesar dos progressos da implantação do SUS, ainda há uma falta de 

materialização do sistema, mormente no que concerne ao fornecimento de medicamentos pelo 

governo, que muitas vezes ocorre de maneira desalinhada. 

 A questão dos custos assume extrema importância no que tange à efetivação do 

direito à saúde, pois dependem da capacidade financeira do Estado, que funciona como um 

limitador externo de sua plena realização, entretanto, não se afasta o dever de garantir um 

mínimo essencial para a subsistência digna da população. Essa discussão resulta nas crescentes 

demandas judiciais pleiteando a intervenção judicial para a concretização do direito ao 

recebimento de medicamentos em face dos Entes Federados, como se observou no terceiro 

capítulo. 

Assunto este que levou ao ponto de destaque da presente pesquisa: o requisito da 

hipossuficiência financeira. Em que pese há um entendimento de que este elemento seja 

necessário apenas para os serviços de assistência social, os problemas atuais de implementação 

do direito à saúde levam a buscar um meio termo entre a eficiência da prestação de serviços de 

saúde pública e a garantia constitucional do direito à saúde a todos. 

Diversas são as direções tomadas nos julgados a respeito do direito ao recebimento 

de medicamentos. Apesar disso, precário foi o progresso na concepção de critérios que possam 
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ser utilizados como referência para respostas judiciais, por consequência, não há parâmetros 

estabelecidos para o emprego do elemento hipossuficiência. 

Com base nos posicionamentos demonstrados ao longo desse estudo, tem-se como 

imprescindível a prova de carência de recursos da parte requerente para que se possa pensar na 

obrigação do Estado de fornecer os fármacos não incluídos nos programas de saúde, 

especialmente quando tratamentos similares são disponibilizados.   

Quanto aos medicamentos incluídos nas listas padronizadas, não há que se falar em 

comprovação da hipossuficiência financeira, tendo em vista que tais questões são voltadas a 

políticas públicas já instituídas pelo governo, fazendo com que se assegure o princípio da 

universalidade. 

A imposição da comprovação da hipossuficiência aos medicamentos não 

padronizados demonstra-se como um meio de preservação do princípio da isonomia, tendo em 

conta que a escassez de recursos orçamentários da Fazenda Pública se torna inevitável.   

Com relação a estes, o acesso ainda não é universal, porque para que seja universal 

precisa da locação de recursos próprios, escolha política que não cabe ao Judiciário, desde que 

não viole a dignidade da pessoa humana, pois o mínimo existencial não é negociável, ele precisa 

ser garantido, até porque todo estado de direito existe para garantir a dignidade do indivíduo, e 

neste caso, o Judiciário deverá intervir.  

A situação, portanto, deve ser analisada com um grau de exigência maior e 

rigorismo, pois não há previsão nos programas estatais para sua concessão pelo Estado. Abrindo 

espaço para exigir a prova de necessidade do fármaco pretendido e da inexistência de 

medicamento padronizado que possa tratar a enfermidade com a mesma eficácia, bem como a 

demonstração de hipossuficiência financeira, como requisitos para a determinação judicial do 

fornecimento dos medicamentos. 

Este posicionamento se mantém coerente e consegue manipular todos os elementos, 

ponderando os princípios, em conformidade com o neoconstitucionalismo, obtendo visão 

moderna do processo, que garante uma decisão justa e razoável, o que acaba equacionando 

todos os problemas a respeito da dificuldade de implementação. 

Noutro vértice, o entendimento que considera a hipossuficiência financeira como 

requisito para todos os casos, independentemente de diferenciação de padronizado ou não, faz 

com que se negue o acesso a um medicamento que consta das listas elaboradas pelo governo 

sob este argumento. O que faz supor a adoção de uma ideia de assistencialismo, em que o acesso 

ao direito só pode ser efetivado por quem não possui condições financeiras, inclusive, tratando-

se de mínimo existencial, deixa de lado a própria dignidade humana.  
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O caminho que está tomando o direito à saúde, leva a uma nova interpretação acerca 

da eficácia e da aplicabilidade destas normas constitucionais. Especialmente no que tange à 

ponderação do requisito da hipossuficiência, que acaba por restringir o recebimento de 

medicamentos não constantes das listas padronizadas.  

Essa limitação não frustra a universalidade do sistema ao restringir o fornecimento 

gratuito de medicamentos por meio do Poder Judiciário a quem for comprovadamente 

hipossuficiente, mas sim, proporciona efetividade ao que se exige por solidariedade social, 

permitindo uma diminuição da repercussão da judicialização da saúde na organização do 

sistema.249
 

Ainda que a restrição do direito à obtenção de medicamentos, por consequência da 

ponderação do requisito da hipossuficiência, não esteja expressa na norma constitucional, 

poderá efetuar-se por motivo de ordem pública, bons costumes e paz social, em que a redução 

se efetiva pela Administração Pública.250  

É preciso que a interpretação siga por este contexto, reduzindo o âmbito de 

abrangência de suas eficácias, para que diante das condições atuais, seja possível que o Estado 

cumpra esta promessa constitucional. Essa se mostra a única forma de equacionar as limitações 

orçamentárias encontradas, ponderando os princípios, em uma visão moderna do processo, que 

garante uma decisão justa e razoável. 

Portanto, ficou estabelecido para a presente pesquisa que a ponderação do elemento 

hipossuficiência financeira mostra-se requisito imprescindível à efetivação e gozo do direito ao 

recebimento de medicamentos não inclusos nas listas padronizadas. Tal forma de interpretação 

é a mais razoável e racional encontrada para equacionar as dificuldades encontradas quando da 

implementação do direito, por isso deve ser adotada pelos Tribunais Superiores, sempre 

observando tal situação sob a óptica do princípio da isonomia, de forma a satisfazer os interesses 

individuais em sintonia com o bem-estar da coletividade. 

Nestes termos, como defende Barroso, tudo deve ser usado de forma adequada, 

havendo situações em que a solução do problema, se usada em excesso, não de forma eventual 

e controlada, cria um “risco de morrer pela cura”.251 

 

                                                 

 
249 BRASIL, 2016b. 
250 LENZA, 2015, p. 380. 
251 BARROSO, [2008]. 
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