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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso de graduação em direito trata do direito 

constitucional do acesso à saúde para indivíduos hipossuficientes em face da alegação do Poder 

Público de determinada condição de restrição fática caracterizada pela escassez de recursos 

públicos, para que se justifique a impossibilidade de concessão de medicamentos e insumos 

para portadores de diabetes que não possuem condições financeiras para arcar com o 

tratamento.  O estudo observará, portanto, como evitar que o princípio da reserva do possível 

seja alegado como fator limitador ao fornecimento de medicamentos e insumos não licitados e 

não previstos nas listas do SUS para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 aos pacientes 

hipossuficientes que necessitam de tal tratamento. A abordagem do problema se dará por meio 

de pesquisa qualitativa. Busca-se compreender o porquê de as dificuldades orçamentárias dos 

entes públicos serem alegadas como empecilho ao fornecimento adequado de medicamentos e 

insumos aos portadores de DM1 hipossuficientes, por meio da contextualização social e política 

recente. Quanto às técnicas utilizadas, serão utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental. A pesquisa documental será elaborada por materiais que não receberam tratamento 

analítico, sendo eles: leis, sentenças e acórdãos. Quanto à pesquisa bibliográfica, serão 

utilizados livros e artigos referente ao assunto abordado. Por fim, a coleta de dados será por 

meio da análise de conteúdo, consistindo na interpretação dos dados obtidos por meio das 

pesquisas de ações judiciais. A conclusão alcançada foi a de que se torna mais viável à 

Administração Pública a organização do orçamento público e a vinculação de recursos para a 

aquisição e fornecimento desses medicamentos do que atender, de forma individual, às 

demandas judiciais.  

 

Palavras-chave: Saúde. Diabetes. Judicialização. SUS. Políticas Públicas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os direitos sociais estão prescritos no art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo 

caracterizados como prestações e garantias que deveriam ser, supostamente, proporcionadas 

pelo Estado com intuito de reduzir as desigualdades existentes em sociedade. Entre eles está o 

direito à saúde. Conforme previsto pelo art. 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 às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, o direito à saúde pública é um direito fundamental 

constitucionalmente garantido e estabelecido como dever do Estado. Contudo, pela carência de 

políticas públicas de saúde e sua limitação econômica e orçamentária, o Estado não cumpre 

com a efetiva aplicabilidade este mandamento constitucional. 

Surge, portanto, o Poder Judiciário, com o intuito de garantir a aplicabilidade e a 

efetividade do direito fundamental à saúde, por meio de decisões judiciais que impõe ao Estado 

o cumprimento do fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários a quem pleiteia. A 

judicialização da saúde sucede pela busca do princípio da dignidade humana, ou seja, emerge 

como meio para a satisfação do mínimo existencial e garantia da necessidade básica de se ter 

saúde. 

Todavia, perante a alegação do Poder Público de insuficiência de recursos 

financeiros para que se escuse do dever de implementação da saúde, deve haver a ponderação 

entre os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível, com o fim de se obter diante 

da prestação jurisdicional uma harmonização entre tais princípios. 

O problema de pesquisa se concentra no caso da diabetes mellitus tipo 1, em que 

há o fornecimento de tratamento alternativo pelo SUS, porém, em alguns casos, não adequado 

a determinado paciente. Diante disso, discute-se sobre o dever do Poder Público de fornecer 

fármacos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica 

frente a limitação orçamentária do respectivo ente público.  

Dessa forma, propõe-se  apresentar a solução para evitar que o princípio da reserva 

do possível seja alegado como um fator limitador ao fornecimento de medicamentos e insumos 

não licitados e não previstos nas listas do SUS para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 aos 

pacientes hipossuficientes que necessitam de tal tratamento. 

De forma a se evitar a alegação pelo Poder Público do princípio da reserva do 

possível como fator limitador à garantia de tratamento para pacientes diabéticos 
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hipossuficientes e assegurar o mínimo existencial, a hipótese formulada se baseia na 

necessidade de certificar a vinculação dos recursos a serem despendidos em saúde definindo o 

percentual das receitas dos entes públicos que deve ser destinado às ações e serviços públicos 

de saúde, de acordo com suas respectivas participações, impossibilitando que a garantia à saúde 

e ao mínimo existencial sejam dados de maneira individualizada, mas, sim, como objetos de 

políticas públicas bem definidas. 

Dessa maneira, o objetivo geral da pesquisa é examinar decisões judiciais do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferidas durante o período de 2017 a 2019, em que as 

dificuldades orçamentárias dos entes públicos são alegadas como empecilho ao exercício do 

direito fundamental à saúde de portadores de diabetes mellitus tipo 1, que não possuem 

tratamento adequado e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.  

Os objetivos específicos, por sua vez, são: determinar o conceito de saúde de 

maneira a abordar o bem-estar completo em si e observar sua relação com a positivação do 

direito à saúde no Brasil, analisando o Sistema Único de Saúde conforme previsto na lei 8.080 

de 1990. Além disso, examinar a judicialização no tocante à diabetes mellitus tipo 1, definindo 

a doença e suas condições de tratamento e, no âmbito da judicialização, a pesquisa busca 

observar em que proporção e circunstâncias o princípio da reserva do possível sobressai ao 

princípio do mínimo existencial e demonstrar que o direito à saúde e a dignidade humana são 

princípios máximos a serem observados diante de pessoas em situação de miserabilidade.  

A judicialização da saúde é um tema de grande relevância política e social que deve 

ser pesquisada em todos os seus aspectos. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

durante o período de janeiro a outubro de 2017, somente na justiça comum estadual de 1ª 

instância do estado, foram distribuídas 5.070 ações pleiteando pelo fornecimento de 

medicamentos e tratamentos médicos. De acordo com a Corregedoria Geral de Justiça do 

TJMG, em 31/08/2017 foi auferida a totalidade de feitos ativos relativos às ações que tenham 

por objeto o direito à saúde pública, totalizando a importância de 32.171 feitos, sendo 16.612 

na Justiça Comum e 15.559 no Juizado Especial Cível (Corregedoria Geral de Justiça do TJMG, 

2017). 

Demonstrada a recorrência das demandas judiciais de saúde, evidencia-se o fato de 

que as mesmas ocorrem para a obtenção de soluções que são omitidas pelas políticas públicas 

de saúde. Na busca por medicamentos e insumos que visam um tratamento adequado para 

diabetes tipo 1, observa-se o quão dificultoso é garantir que pessoas que não possuem condições 

financeiras consigam o tratamento conveniente que irá assegurar sua saúde e uma vida digna 

frente ao alto custo para que se obtenha o mesmo.  
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De acordo com a International Diabetes Federation, em 2019, no Brasil o número 

de adultos entre 20 e 79 anos que viviam com diabetes chegou a 16.8 milhões. O estudo 

demonstra, também, que 95.800 crianças e adolescentes vivem com diabetes no Brasil, sendo 

o terceiro país com o maior número de jovens diabéticos, estando apenas atrás dos Estados 

Unidos da América e a Índia. Por fim, a pesquisa demonstra que das mortes relacionadas à 

diabetes na região da América do Sul e da América Central, 55,6% ocorrem no Brasil. (IDF, 

2019, p. 73) 

Sendo assim e diante da condição de pobreza, que, atualmente, é a realidade de 

muitos brasileiros, juntamente com a correspondência de parcela da população portadora de 

diabetes, entende-se que o estudo de pesquisa em como obstar que o princípio da reserva do 

possível seja utilizado como fator limitador da garantia à saúde de diabéticos hipossuficientes 

é de extrema relevância jurídica e social para que se busque a efetividade máxima dos 

mandamentos constitucionais previstos na Constituição de 1988.   

Diante do paradoxo entre o direito à saúde e a limitação orçamentária do Estado, 

Barroso (2007, p. 21) reafirma o papel e a decorrência da judicialização da saúde em face da 

ineficiência das políticas públicas de saúde: “Assim, se uma política pública, ou qualquer 

decisão nessa matéria, é determinada de forma específica pela Constituição ou por leis válidas, 

a ação administrativa correspondente poderá ser objeto de controle jurisdicional como parte do 

natural ofício do magistrado de aplicar a lei.”.   

O referencial teórico se encontra com base na linha de raciocínio do jurista, que 

dispõe sobre a necessidade da atuação do Poder Executivo de forma a alinhar o orçamento 

público com as devidas políticas públicas de saúde, buscando evitar que a indisponibilidade 

financeira do Poder Público seja alegada como impedimento para o fornecimento de 

medicamentos e garantia à saúde para portadores hipossuficientes de DM1 (BARROSO, 2007, 

p. 23) 

A abordagem do problema se dará por meio de pesquisa qualitativa. Busca-se 

compreender o porquê de as dificuldades orçamentárias dos entes públicos serem alegadas 

como empecilho ao fornecimento adequado de medicamentos e insumos aos portadores de 

DM1 hipossuficientes, por meio da contextualização social e política recente.  

 A pesquisa será um estudo explicativo de processos judiciais com demandas de 

medicamentos adequados para a eficácia do tratamento de diabéticos que não possuem 

condições econômicas para arcar com os custos da doença crônica. Delimitação das ações 

judiciais sendo aquelas interpostas em face do Estado de Minas Gerais durantes os anos de 2017 

a 2019, com o intuito de identificar os fatores que determinam a alegação de indisponibilidade 
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orçamentária do Estado. 

Diante disso, a escolha pelo método hipotético-dedutivo se justifica pela criação de 

uma hipótese a partir de uma determinada compreensão. Traduz na pesquisa de forma que se 

tem a percepção de que a realocação dos recursos públicos disponíveis em políticas públicas 

bem definidas e harmônicas com a previsão constitucional do direito à saúde juntamente com 

a garantia do mesmo de forma coletiva, evitando-se a judicialização da saúde, formula a 

hipótese final de que esta seria a forma de evitar que pacientes hipossuficientes não tenham por 

garantido um tratamento adequado para DM1 por insuficiência orçamentária.  

Quanto às técnicas utilizadas, a pesquisa bibliográfica juntamente com a pesquisa 

documental será meio para a realização da pesquisa. A pesquisa documental será elaborada por 

materiais que não receberam tratamento analítico, sendo eles: leis, sentenças e acórdãos. Quanto 

à pesquisa bibliográfica, serão utilizados livros e artigos referente ao assunto abordado. 

Por fim, o instrumento de coletas de dados será por meio da análise de conteúdo, 

consistindo na interpretação dos dados obtidos por meio das pesquisas de ações judiciais. 

O primeiro capítulo aborda a conceituação do termo “saúde” e a discussão presente 

em torno de sua definição. Além disso, discute-se sobre a interferência do que seja “saúde” 

frente a positivação da saúde pública no ordenamento jurídico brasileiro. 

O segundo capítulo aprofunda a relação entre a judicialização da saúde da diabetes 

mellitus tipo 1, de forma a explicar a doença e seu tratamento, considerado de alto custo, e 

explicita as ações judiciais como meio de garantia ao tratamento médico, com a apresentação 

dos motivos de sua recorrência. 

Por fim, o terceiro capítulo versa sobre a análise de jurisprudências do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais em relação ao fornecimento de medicamentos e insumos para o 

tratamento da diabetes de forma a demonstrar o entendimento predominante e, analisar a 

incorporação das novas tecnologias para o tratamento de DM1 pela Secretaria Estadual de 

Saúde de Minas Gerais (SES/MG). 

A conclusão, por sua vez, busca responder ao problema levantado, evidenciando 

que a garantia individual por meio de tutela judicial se contrapõe à solução posta por políticas 

públicas de saúde bem definidas juntamente com o fato de que a precisa alocação de recursos 

públicos viabiliza a universalidade do acesso a determinados medicamentos, como no caso das 

insulinas de alto custo que são necessárias para um tratamento eficiente da DM1. 
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2 A SAÚDE PÚBLICA 

 

De forma a dar início à pesquisa, a pretensão deste capítulo é apresentar os debates 

em torno do que é saúde e a decorrência dessa discussão em face da efetivação do direito à 

saúde e sua positivação no sistema jurídico brasileiro.  Segundo o Conselho Nacional de 

Secretários da Saúde (CONASS) (2015, p. 17) “A interpretação constitucional é de extrema 

importância para a efetivação do direito à saúde, ainda mais quando aliada às demais normativas 

que estruturam a política pública.”. Dessa maneira, a elaboração do conceito de saúde 

estabelece uma relação direta com a sua garantia pelo Poder Público. 

 

2.1 Conceito de Saúde 

 

Para se tratar da judicialização da saúde antes é necessário que se entenda a 

amplitude da definição do conceito de saúde. A complexidade do conceito se baseia em seus 

diversos fatores de incidência, como fatores econômicos, sociais e culturais. Como tradução de 

suas multifaces, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” 

(OMS, 1946).  

Diante da multidimensionalidade em torno da conceituação de saúde, em 1986 na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, definiu-se saúde como  

 

(...) a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-

ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos 

níveis de vida. 2- A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico 

de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser 

conquistada pela população em suas lutas cotidianas. (BRASIL, 1986) 
 

Embora a definição de saúde tenha se tornado abrangente de forma a se caracterizar 

não apenas como a ausência de doença, na prática o seu conceito não está desprendido de 

limitações e dificuldades. Entende-se que a forma de disposição da saúde se dá pela ideia do 

que seja saúde. Sendo assim, pela lógica conceitual de que esta seria a inexistência de 

enfermidades, durante muitos anos sua garantia se deu apenas pela promoção de assistência 

médica em situações de adoecimento.  

De certa forma, a garantia assistencial se difere de maneira significativa da 

promoção da saúde, em que se busca uma melhor qualidade de vida para o cidadão 
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considerando os aspectos sociais, mentais e físicos. A Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, em sua Carta de 

Intenções expõe que:  

 

A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. 

Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 

pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida 

saudável, na direção de um bem-estar global. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1986) 
 

Observa-se que o bem-estar em sua totalidade não é fácil de ser alcançado nem 

garantido, sendo assim, a conceituação de saúde no que se diz respeito ao estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, estabelece um parâmetro praticamente inatingível. Tal 

inaplicabilidade se demonstra conforme exposto por Leny Pereira da Silva: 

 

A aceitação da influência decisiva do meio sobre a saúde, porém, não impediu o 

exercício da crítica da conceituação proposta pela OMS. Especialmente os 

trabalhadores sanitários a questionaram afirmando que ela corresponde à definição da 

felicidade, que tal estado de completo bem-estar é impossível de alcançar-se e que, 

além disso, ela não é operacional. Uma crítica recente, feita por Dejours (6), termina 

concluindo que o estado de completo bem-estar não existe, mas que a saúde deve ser 

entendida como a busca constante de tal estado. (SILVA, 20-? p. 11) 
 

Desse modo, é constatado que a saúde deve ser conceituada como uma situação de 

equilíbrio entre a busca pelo bem-estar e a consciência de que existem condições básicas e 

suficientes para que a saúde seja garantida e efetivada pelo Estado.  

 

2.2 Saúde Pública e a Constituição Federal de 1988 

 

No Brasil, a saúde foi legitimada pela Constituição Federal de 1988 como um 

direito social em seu art. 6º que prevê que: “São 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, na forma desta 

Constituição.” (BRASIL, 1988).  

Em seguida em seu art. 196, a Constituição de 1988 garantiu como responsabilidade 

comum entre a União, os estados, municípios e o Distrito Federal que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988).  
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Ao longo das Constituições brasileiras, o tópico da saúde não tinha destaque como 

demonstrado acima. A primeira Constituição a inovar neste aspecto foi a de 1934, trazendo em 

seu art. 10, inciso II, a competência concorrente entre a União e os Estados em relação à saúde 

pública. Contudo, tal novidade foi inserida em um contexto de assistencialismo ao trabalhador, 

de forma a garantir que os empregados tivessem saúde suficiente para que continuassem a 

produzir e gerar capital, preocupação demonstrada em seu art. 121, alínea h.  

Posteriormente, entre as Constituições de 1937 e 1967 não houve qualquer inovação 

de destaque, sendo estas indiferentes no tocante ao direito à saúde:  

 

O direito à saúde não foi tema das constituições brasileiras anteriores a 1988, a não 

ser acidentalmente. Com efeito, em toda a história constitucional apenas o texto da 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho 

de 1934, sugere sua possibilidade ao conferir competência concorrente à União e aos 

estados para cuidar da saúde (art. 10, II). Ele assinalava, especialmente, às três esferas 

de governo a incumbência de “adotar medidas legislativas e administrativas tendentes 

a restringir a mortalidade e a morbidade infantis; e de higiene social que impeçam a 

propagação das doenças transmissíveis”; e de “cuidar da higiene mental e incentivar 

a luta contra os venenos sociais” (art. 138, f e g). Essa mesma Constituição, de efêmera 

duração (1), tratando da ordem econômica e social incluía entre os preceitos a serem 

observados pela legislação trabalhista a assistência médica e sanitária (art. 121, h). Os 

demais textos constitucionais se limitaram a atribuir competência à União para 

planejar sistemas nacionais de saúde, conferindo-lhe a exclusividade da legislação 

sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde e mantiveram a necessidade de 

obediência ao princípio que garantia aos trabalhadores assistência médica e sanitária. 

(DALLARI, 2008-9, p. 10) 
 

Pode-se afirmar, portanto, que a Constituição de 1988 foi o ponto de referência que 

introduziu em nosso ordenamento jurídico a saúde como um direito social fundamental, 

trazendo uma nova noção de saúde pública: 

 

É cristalino o atraso constitucional brasileiro no que tange à colocação do direito à 

saúde como princípio constitucional e elemento de cidadania dos brasileiros, uma vez 

que nossos modelos de Estado não permitiram a efetivação deste direito. Desta forma, 

o direito à saúde está contemplado na atual Carta Magna brasileira, sendo esta carta 

um marco significativo na efetivação do Estado Democrático de Direito, consolidando 

direitos sociais essenciais à dignidade e à vida humana, como o Direito Fundamental 

Social à Saúde. (STURZA E ROCHA, 200-?, p. 18) 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 serviu como base para a 

inserção de destaque à saúde, prevista no art. 6º e art. 196 da Constituição de 1988, trazendo 

em seu relatório final, além do conceito mais extensivo de saúde, a necessidade em relação à 

criação do sistema único de saúde, atribuindo ao Estado o encargo de garantia de acesso 

universal à saúde, de forma a determinar a necessidade da formulação de políticas públicas que 

englobassem a sua questão econômica e social. 
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Considerada uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio 

programático, ou seja, aquela que para atingir o seu objetivo social depende de programas a 

serem implementados pelo Estado, deve-se ter como ponto de importância o caráter de sua 

efetividade em si. Sendo assim, nesse contexto e observando o estabelecido no art. 5º, § 1º da 

Constituição de 1988, que prevê que: “As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.” (BRASIL, 1988), associa-se que apesar de sua eficácia 

ser limitada de princípio programático, é necessária a compreensão de que em situações de 

ineficiência dos entes públicos na promoção à saúde há a possibilidade do acesso ao Poder 

Judiciário para a concretização desse direito. Conforme exposto por Barroso (2007):  

 

Sempre que a Constituição define um direito fundamental ele se torna exigível, 

inclusive mediante ação judicial. Pode ocorrer de um direito fundamental precisar ser 

ponderado com outros direitos fundamentais ou princípios constitucionais, situação 

em que deverá ser aplicado na maior extensão possível, levando-se em conta os limites 

fáticos e jurídicos, preservado o seu núcleo essencial. 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 válidas, à luz das colisões de direitos 

e de princípios, o Judiciário deverá ser deferente para com elas, em respeito ao 

princípio democrático. (BARROSO, 2007, p. 12) 

 

Observa-se, desde já, a importância e o papel do Poder Judiciário em face a garantia 

não só do direito à saúde, mas de todos os direitos fundamentais previstos na Constituição. 

Contudo, a recorrência de sua atuação e suas consequências e impactos ainda serão discorridos 

ao longo da presente pesquisa.  

Em relação a competência distribuída aos entes públicos no tocante ao aspecto da 

promoção da saúde, a Constituição Federal de 1988 atribuiu em seu art. 24, XII, competência 

concorrente entre a União, os Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre previdência 

social, proteção e defesa da saúde (BRASIL, 1988). Igualmente prevista a competência 

suplementar dos Municípios, em seu art. 30, I e II prevê que: “Compete aos Municípios: I - 

legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber;” (BRASIL, 1988).  

No âmbito da atuação administrativa para garantia da saúde pública, o art. 23 da 

Constituição de 1988 prevê: “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;” (BRASIL, 1988). Observa-se que a competência comum atribuída 

aos entes públicos que compõe o Estado Federativo Brasileiro para formulação e execução de 

políticas públicas de saúde visa garantir o previsto no art. 23, parágrafo único, da Constituição 
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de 1988, que busca “o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” 

(BRASIL, 1988).  

Dessa forma, a Constituição de 1988 ao definir e estabelecer saúde como um direito 

social traz para o Estado a responsabilidade de sua promoção, assistência e garantia, além de 

possibilitar ao cidadão que demande que este direito lhe seja assegurado. De acordo com Dirley 

da Cunha Júnior (JÚNIOR, 2015): 

 

Os direitos sociais, em suma, são aquelas posições jurídicas que credenciam o 

indivíduo a exigir do Estado uma postura proativa, no sentido de que este coloque à 

disposição daquele, prestações de natureza jurídica ou material, consideradas 

necessárias para implementar as condições fáticas que permitam o efetivo exercício 

das liberdades fundamentais e que possibilitam realizar a igualização de condições 

sociais desiguais, proporcionando melhores condições de vida aos desprovidos de 

recursos materiais. (JÚNIOR, 2015, p. 603) 

 

Portanto, após a inovação da Constituição de 1988, a fundamentação do dever do 

Estado de promover e proteger a saúde da população como um todo, se baseia na busca contínua 

da redução das desigualdades existentes na sociedade. 

 

2.3 Positivação do Direito à Saúde e a Lei 8.080/90 

 

Posterior a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, houve a instituição do 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei. 8.080/90. A construção deste caminho 

começou no início da década de 1970, quando se instaurou no país o movimento sanitarista ou 

sanitário. Segundo Gustavo Corrêa Matta (2007, p. 52) o movimento buscava alterar a ideia do 

assistencialismo trazendo a concepção de promoção à saúde, apresentando ideais como: 

universalidade, criação de um sistema único de saúde, descentralização e promoção das ações 

de saúde. 

A consolidação do movimento se deu com a VIII Conferência Nacional de Saúde 

realizada em 1986, sendo considerada um ponto de referência para as discussões no tocante ao 

direito à saúde da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 e posteriormente a 

aprovação do SUS. A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, familiarizada como a Lei do SUS, 

trouxe disposições sobre: “as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.” 

(BRASIL, 1990).  

O SUS assumiu um importante papel na construção de uma política de saúde ampla 

e democrática. Por meio de sua estrutura principiológica, a criação de um Sistema Único de 
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Saúde buscou “abarcar as diferentes situações de saúde nos seus variados níveis de 

complexidade, possibilitando o acesso a ações de promoção e prevenção às doenças até a 

assistência médica de maior complexidade” (MATTA, 2007, p. 52). 

Dentre as diretrizes inovadoras trazidas pela Lei do SUS, se destacam: a 

universalidade, a equidade e a integralidade. Primeiramente, como princípio fundamental, a 

universalidade se traduz na ideia de que o serviço de saúde disponibilizado pelo sistema deve 

ser acessível a toda a população brasileira, sem qualquer distinção econômica, social ou 

cultural. Com o advento da Constituição de 1988, por meio do artigo 1961, o direito à saúde se 

tornou um direito de todos não sendo aplicável qualquer distinção entre seus destinatários, 

sendo assim, a Lei 8.080/90 reafirmou a previsão constitucional consagrando o princípio da 

universalidade.  

Segundo exposto pelas lições de Gustavo Corrêa Matta (2007) o princípio 

fundamental apresentado:  

 

Consiste na garantia de que todos os cidadãos, sem privilégios ou barreias, devem ter 

acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do 

sistema. O acesso aos serviços será garantido por uma rede de serviços hierarquizada 

(do menor nível de complexidade para o maior) e com tecnologia apropriada para cada 

nível. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades 

até o limite que o sistema pode oferecer para todos. (MATTA, 2007, p. 52) 

 

Portanto, o acesso à saúde pública deve ser universal perante os cidadãos, não 

podendo haver qualquer barreira entre o indivíduo e a disponibilização do serviço público. O 

que traz em questão o princípio da equidade, que compreende a ideia da igualdade formal, ou 

seja, a consideração de questões fáticas, sociais e econômicas para a garantia efetiva da 

igualdade, tratando de forma desigual aqueles que não estão em pé de igualdade com outros 

indivíduos. Conforme exposto pelo Ministério da Saúde, busca-se reconhecer o perfil e grau de 

necessidade de determinada região ou da própria pessoa em uma situação específica para que 

haja realocação dos investimentos e políticas públicas de saúde de forma a garantir a redução 

das diferenças presentes:  

 

No Sistema Único de Saúde (SUS) a equidade se evidencia no atendimento aos 

indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e 

menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com este princípio, reconhecer as 

diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando 

que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender a diversidade. Um 

exemplo prático de aplicação da equidade ocorre em atendimentos de urgência em 

hospitais. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que 

                                                           
1 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988) 
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englobam desde a hora da chegada na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. 

Sendo assim, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um 

atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao 

hospital. (BRASIL, 2015) 

 

Dessa forma, a constatação das desigualdades existentes na sociedade brasileira 

trouxe a consagração do princípio da equidade no sistema público de saúde, de maneira a se 

buscar maior efetividade e eficácia em sua promoção e garantia.  

Não menos importante, o princípio da integralidade constitui a ideia de um 

atendimento generalizado, de modo a assegurar o previsto no art. 198, inciso II da Constituição 

de 1988 que prevê que: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais;” (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, a integralidade preconizada pela Constituição Federal e consagrada 

pela Lei do SUS configura o dever do Estado em promover um complexo de políticas públicas 

e ações que englobem todas as condições e circunstâncias no que se diz respeito à assistência e 

promoção da saúde, devendo assegurar desde campanhas de vacinação de forma preventiva até 

situações emergenciais de assistência médica. Na prática, o princípio da integralidade certifica 

que os serviços de saúde sejam amplos em sua totalidade: 

 

É preciso garantir a consulta, os exames, os medicamentos e a continuidade do 

tratamento. Mas também se faz necessário entender esse cidadão como um todo, a 

partir do seu contexto social. O profissional de saúde tem que ouvi-lo atentamente 

para perceber sua necessidade. Sempre que isso é feito, atende-se melhor. (ROCHA, 

2008).  

 

Segundo Roseni Pinheiro, coordenadora do Laboratório de Pesquisa de Práticas de 

Integralidade em Saúde da UERJ, a definição de “integralidade”, exposta pelo Dicionário da 

Educação Profissional em Saúde, é explicada como “um conjunto articulado de ações e serviços 

de saúde, preventivos e curativos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema” 

(PINHEIRO, 2008).  

Ao encontro com a integralidade, a concepção de descentralização do Sistema 

Único de Saúde é de extrema importância no percurso da garantia do acesso à saúde pública. A 

descentralização pressupõe que haja um repasse de funções e recursos do Ministério da Saúde, 

em âmbito federal, para as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde: 

 

A descentralização da gestão do sistema implica transferência de poder de decisão 

sobre a política de saúde no nível federal (MS) para os estados (SES) e municípios 

(SMS). Esta transferência ocorre a partir da redefinição das funções e 
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responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução político-

administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território (nacional, estadual, 

municipal), com a transferência, ao mesmo tempo, de recursos financeiros, humanos 

e materiais para o controle das instâncias governamentais correspondentes. 

(TEIXEIRA, 2004, p. 28) 

 

Sendo assim, a forma desconcentrada da organização do serviço de saúde permite 

uma aproximação maior entre a necessidade e a prestabilidade do serviço público, 

possibilitando a redução das desigualdades presentes entre as regiões brasileiras e um acesso à 

saúde pública de forma mais democrática, considerando a regionalização e a hierarquização. 

 Buscando a descentralização, a regionalização dá importância a uma análise social 

diante das necessidades da população daquela localidade, levando em consideração “as 

características geográficas, o fluxo da demanda, o perfil epidemiológico, a oferta de serviços e 

as necessidades expressas pelos usuários” (MATTA, 2007, p. 53 e 54). Enquanto a 

hierarquização é dada entre os serviços disponibilizados pelo SUS, tendo em conta os níveis de 

complexidade e estabelecendo “fundamentalmente fluxos necessários de organização e 

orientação da rede de serviços presentes no SUS orientadas pelo princípio da integralidade” 

(MATTA, 2007, p. 76).  

Por fim, observa-se que a participação da comunidade é dada como fundamental na 

organização do sistema de saúde. Estabelecida constitucionalmente em seu art. 198, inciso III2, 

a participação da comunidade é uma diretriz fundamental para o funcionamento do SUS. A VIII 

Conferência Nacional de Saúde em seu relatório final estabeleceu que “o pleno exercício do 

direito à saúde implica em garantir: (...) participação da população na organização, gestão e 

controle dos serviços e ações de saúde” (BRASIL, 1986, p. 05).  

A Lei 8.142 de 1990 que dispõe acerca da participação da comunidade na 

administração do SUS, trouxe duas instâncias de participação da sociedade: a Conferência de 

Saúde e o Conselho de Saúde3:  

 

Essas instâncias, que também participam da diretriz de descentralização da gestão do 

SUS, reproduzem o modelo federativo proposto pela constituição brasileira e pelo 

sistema de saúde brasileiro. Portanto, a participação da comunidade é um poderoso 

instrumento da sociedade, formalmente reconhecido e instituído no interior do SUS, 

para a participação e controle social no campo da saúde e na consolidação e 

desenvolvimento da democracia em nosso país. (MATTA, 2007, p. 77 e 78) 

                                                           
2 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: III - participação da comunidade. (BRASIL, 

1988) 
3 Lei 8.142/90: Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 

colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. (BRASIL, 1990) 
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Conclui-se, portanto, que os princípios e diretrizes estabelecidos pela Constituição 

e pela Lei 8.080/90 trouxeram grande reconhecimento no empenho para garantir o direito à 

saúde de forma igualitária e democrática. No entanto, algumas questões, como as desigualdades 

sociais, insuficiência orçamentária do Poder Público e governos que reduzem os recursos para 

saúde pública, ainda impedem que os objetivos estabelecidos sejam atingidos.  

A criação do Sistema Único de Saúde representa uma grande conquista na 

positivação do direito constitucionalmente previsto, contudo, o embate pelo direito à saúde é 

contínuo, de maneira que seus princípios e diretrizes devem ser sempre defendidos como forma 

de assegurar sua efetiva implantação. Dessa maneira, o SUS atua diretamente na garantia da 

assistência médica e farmacêutica gratuita à toda população brasileira, em especial aos casos de 

portadores de doenças crônicas como, por exemplo, a diabetes.  
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3 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E A DIABETES MELLITUS  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sem intervenções e a devida 

assistência médica com intuito de conter o crescimento da diabetes mellitus, há a previsão de 

que em 2045 existiram cerca de 629 milhões de pessoas no mundo vivendo com Diabetes 

(OMS, 2019, p. 6, tradução nossa).4 A International Diabetes Federation (IDF), estima que a 

doença crônica causa cerca de 4 milhões de mortes por ano e que o gasto mundial em 2017 com 

o tratamento para diabetes entre adultos foi de US$ 850 bilhões.   

Observa-se que “Os efeitos da diabetes vão além do indivíduo portador afetando 

sua família e toda a sociedade. Tem amplas consequências socioeconômicas [...]” (OMS, 2019, 

p. 7, tradução nossa)5, portanto, o próximo tópico busca abordar o que é a Diabetes Mellitus 

Tipo 1 de modo a demonstrar a conexão entre o seu oneroso tratamento e a recorrência da 

judicialização como meio para assegurar a assistência farmacêutica gratuita. 

 

3.1 Diabetes mellitus tipo 1 e os altos custos do tratamento 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2018), diabetes mellitus é uma doença 

crônica autoimune caracterizada pela má absorção ou insuficiência da produção de insulina, 

hormônio produzido pelo pâncreas responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue. 

Há variações da doença, sendo ela subdividida superficialmente em diabetes tipo 1, tipo 2 e 

gestacional, em que cerca de 10% das pessoas portadoras de diabetes, possuem o tipo 1 de 

diabetes (DM1). 

A caracterização da DM1 se dá pela falha do sistema imunológico, em que ocorre 

um ataque às células beta do pâncreas, encarregadas da produção e secreção do hormônio 

insulina, sendo assim, há uma deficiência na liberação de insulina para o corpo. Devido à 

escassez do hormônio no corpo, os níveis de glicose no sangue permanecem alterados, uma vez 

que a glicose permanece circulando no sangue em vez de ser utilizada como energia pelas 

células do corpo humano. 

  

                                                           
4 “Without interventions to halt the increase in diabetes, there will be at least 629 million people living with 

diabetes by 2045” (OMS, 2019, p. 6) 
5 “The effects of diabetes extend beyond the individual to affect their families and whole societies. It has 

broad socio-economic consequences” (OMS, 2019, p. 7) 
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Figura 1 https://www.diabetes.org.br/publico/viva-saudavel-com-diabetes 

              

Figura 2 https://www.diabetes.org.br/publico/viva-saudavel-com-diabetes 

Os sintomas comuns causados pelo alto nível de glicose no sangue, a hiperglicemia, 

são: polidipsia (sede excessiva), fome frequente, poliúria (micção excessiva), perda de peso, 

fadiga, dores de cabeça, ritmo cardíaco acelerado, sonolência, visão embaçada, dentre outros. 

A hiperglicemia constante causa, a longo prazo, deterioração dos vasos sanguíneos, dos nervos 

e de outros órgãos. 

A variação glicêmica causada pela DM1 é tratada por meio do uso externo de 

insulina, organização alimentar e exercícios físicos. Portanto, o portador Tipo 1 se torna 

insulinodependente:  

 

Os pacientes que apresentam diabetes do Tipo 1 precisam de injeções diárias de 

insulina para manterem a glicose no sangue em valores considerados normais. Para 

essa medição, é aconselhável ter em casa um aparelho, chamado glicosímetro, que 

será capaz de medir a concentração exata de glicose no sangue durante o dia-a-dia do 

paciente. Os médicos recomendam que a insulina deva ser aplicada diretamente na 

camada de células de gordura, logo abaixo da pele. Os melhores locais para a 

aplicação de insulina são barriga, coxa, braço, região da cintura e glúteo. Além de 

prescrever injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue, alguns médicos 

solicitam que o paciente inclua, também, medicamentos via oral em seu tratamento, 

de acordo com a necessidade de cada caso. (BRASIL, 20--) 
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Se não tratada corretamente, a DM1 pode apresentar complicações variadas como: 

doenças renais, neuropatia diabética, amputações, problemas nos olhos, retinopatia e etc. 

Portanto, é de extrema importância o acesso efetivo e eficaz ao tratamento, que é considerado 

de alto custo. Atualmente, de acordo com a Lei nº 11.347, de 2006 e a Portaria nº 2.583, de 10 

de outubro de 2007, o Sistema Único de Saúde (SUS) elencou uma lista de insumos e 

medicamentos para o tratamento da diabetes a serem disponibilizados gratuitamente.  

Sendo assim, a portaria nº 2.583/07 regulamentando o direito previsto na Lei nº 

11.347/06, em seu art. 1º define que:  

 

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e insumos que devem ser disponibilizados 

na rede do Sistema Único de Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia capilar 

dos portadores de diabetes mellitus, nos termos da Lei Federal nº 11.347, de 2006. I - 

MEDICAMENTOS: a) glibenclamida 5 mg comprimido; b) cloridrato de metformina 

500 mg e 850 mg comprimido; c) glicazida 80 mg comprimido; d) insulina humana 

NPH - suspensão injetável 100 UI/ml; e e) insulina humana regular - suspensão 

injetável 100 UI/ml. II - INSUMOS: a) seringas com agulha acoplada para aplicação 

de insulina; b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e c) lancetas para punção 

digital. (BRASIL, 2007) 
 

Em 2017, as portarias nº 10 e nº 11 por meio do relatório de recomendação da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), foi estabelecida a 

incorporação da insulina análoga de ação rápida para o tratamento da DM1 e da caneta para 

injeção de insulina humana NPH no âmbito do SUS.  

No entanto, apesar da disposição gratuita dos medicamentos e insumos citados, na 

prática não há a garantia efetiva de que todos os portadores de DM1 tenham acesso ao 

tratamento adequado e eficiente da doença. Atualmente, existem insulinas humanas, concedidas 

gratuitamente pelo SUS, e insulinas análogas, disponíveis desde que observados os critérios de 

concessão, para o tratamento da doença autoimune.  

Exterior ao âmbito público do SUS, quando falho, observa-se que o custeio para o 

tratamento da DM1 é alto:   

 

A terapêutica intensiva entre os diabéticos do tipo 1 proposta pelo Diabetes Control 

and Complication Trials inclui insulinoterapia e monitorização intensivas da glicemia 

capilar. Isto implica em um consumo mensal de 120 fitas reagentes de glicemia 

capilar, totalizando um valor aproximado de R$ 360,00, por quatro testes diários. 

Além dos gastos com as fitas, soma-se o custo das seringas descartáveis e outros 

materiais para desinfecção do frasco e antissepsia da série como se preconiza na 

prática do preparo e aplicação de injeções. Estes gastos afetam diretamente as famílias 

de baixa renda que chegam a gastar 56% a mais, em relação às famílias que não 

possuem pessoas diabéticas. (CASTRO & GROSSI, 2008, p. 625) 
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Dessa forma, além da falta de efetividade do Sistema Único de Saúde no 

fornecimento dos insumos e medicamentos, quando estes, disponibilizados gratuitamente, não 

são adequados a determinado paciente, os custos para se ter um tratamento apropriado são altos 

e afetam diretamente os portadores de DM1 que se encontram em situação de vulnerabilidade 

econômica.  

Em face da situação apresentada, a garantia ao acesso à saúde resta comprometida, 

pois “Sem normas de fornecimento padronizado, regular e suficiente de materiais e medicação 

para o autocontrole do diabetes, os pacientes são obrigados a comprar os materiais, 

indispensáveis para o tratamento, com dinheiro próprio.” (CASTRO & GROSSI, p. 627). A 

hipossuficiência de diabéticos tipo 1 frente o custoso tratamento demonstra a ausência de saúde 

em sua totalidade, uma vez que o comprometimento da renda afeta o princípio constitucional 

da dignidade humana em sua forma.  

Portanto, em decorrência de falhas administrativas do Poder Público juntamente 

com a não adequação do tratamento fornecido, a judicialização da saúde emerge como 

alternativa para os portadores de diabetes que não possuem qualquer condição financeira parar 

arcar com os custos dos medicamentos e insumos e garantirem a necessidade básica de se ter 

saúde.  

 

3.2 A judicialização da saúde como meio de garantia ao tratamento médico 

 

Conforme exposto, a partir do momento em que a Constituição de 1988 elenca e 

define quais são os direitos sociais, traz, consequentemente, a responsabilidade do Estado em 

assegurá-los. Portanto, a inefetividade do Poder Público nas prestações em políticas públicas 

com fim de garantia do acesso à saúde gera a recorrência da interferência do Poder Judiciário 

que, no uso de suas atribuições constitucionais, garante a concretização dos direitos sociais, 

nesse caso a garantia do acesso à saúde pública:  

 

A judicialização da saúde pública, nessa perspectiva, termina sendo inevitável, por 

decorrer do atual modelo constitucional. Os casos mais complexos são aqueles que 

envolvem medicamentos — normalmente de alto custo — não registrados na 

ANVISA e os que reivindicam medicamentos com registro, mas ainda não 

incorporados pelo SUS, sem falar nos procedimentos fora da organização 

administrativa. (REIS, 2020, p. 165) 

 

Assim, como de acordo com a previsão constitucional, que em seu art. 5º, inciso 

XXXV prevê que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;” (BRASIL, 1988), o papel do Poder Judiciário é o de assegurar a efetividade do direito 
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fundamental à saúde, por meio de decisões judiciais que impõe ao Estado o cumprimento do 

fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários a quem pleiteia. Conforme 

estabelecido pelo CONASS:  

 

Assim, se a razão de existir do Estado é a efetivação dos direitos fundamentais, e 

sendo esses exigíveis judicialmente, consequentemente, as atividades do sistema de 

justiça promovem uma interferência na vida social, quer seja por verificar se o agir do 

Estado e suas normas são compatíveis com a Constituição (BRASIL, 1988) – juízo de 

constitucionalidade das leis –, quer seja pela interação entre os poderes, o indivíduo e 

a sociedade. (CONASS, 2015, p. 45) 

 

O fenômeno da judicialização da saúde no Brasil se deu início na década de 1990, 

em um contexto pós promulgação da Constituição de 1988 e Lei do SUS6. Em princípio, apesar 

das diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, como por exemplo, a universalidade, 

segundo Otávio Balestra Neto (2015, p. 95), “Nessa primeira etapa, a jurisprudência 

majoritariamente se orientou pela impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas 

políticas públicas de saúde.”.  

Em oposição, a segunda onda, iniciada em 2000, estabeleceu a não possibilidade da 

omissão do Poder Judiciário frente a efetivação de um direito social tão importante. Sendo 

assim, criou-se a ideia de que o direito à saúde deve ser assegurado pelo Poder Público de forma 

indispensável, uma vez que “não há sentido em discutir se as normas constitucionais do direito 

à saúde têm natureza meramente programática, tendo em vista a relevância do seu conteúdo” 

(NETO, 2015, p. 99), abrindo a possibilidade do Poder Judiciário na iniciativa, antes exclusiva 

do Poder Executivo, em concretizar políticas públicas de saúde como um todo.  

Posteriormente, houve uma transformação jurisprudencial significativa em relação 

às demandas de medicamentos no Brasil, conforme exposto por Balestra Neto:  

 

Na ocasião, os tribunais superiores começaram a superar a ideia de que o direito à 

saúde e sua diretriz da integralidade significariam um “direito a tudo”. Passou-se a 

uma análise mais minudente do caso concreto, com considerações de ordem técnica, 

inaugurando na jurisprudência uma série de decisões que negou aos usuários do SUS 

determinadas prestações que estariam em desacordo com balizas das políticas 

públicas previamente delineadas. (NETO, 2015, p. 102) 

 

Portanto, a judicialização da saúde emerge como meio constitucional para a 

concretização do acesso à saúde por meio da demanda ao Poder Público frente a sua 

ineficiência, no entanto, houve o estabelecimento de parâmetros para a concessão da assistência 

farmacêutica gratuita. Assim, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no 

                                                           
6 Lei 8.080 de 1990 
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Tema/Repetitivo 106, com a questão submetida a julgamento sobre a obrigatoriedade do poder 

público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, com a 

seguinte tese fixada:  

 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige 

a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo 

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

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

para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro 

do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 

(BRASIL, 2018) 

 

Há, também, no âmbito do STF, a discussão para fixação de parâmetros. O tema 6 

(RE 566471) que discorre sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 

portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo, ainda não 

obteve tese definida, contudo, existe o debate acerca das exigências a serem cumpridas para 

que haja a concessão de medicamentos no determinado caso.  

No tocante a legitimidade dos entes públicos em relação à responsabilidade quando 

demandados, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a tese de que:  

 

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

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

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial 

direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e 

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (BRASIL, 2015) 

 

O entendimento firmado pelo STF respalda-se nas diretrizes de funcionamento do 

SUS, que estabelece, conforme já exposto, a descentralização e a regionalização objetivando 

repasses de funções entre os entes públicos. Fundamentação exposta pelo Min. Luiz Fux:  

 

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade 

e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária 

entre eles. As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de 

uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e 

constituem um sistema único. (RE 855178 RG/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, 2014, p. 5) 

 

Segundo Balestra Neto (2015, p. 110), observa-se que os critérios definidos para a 

concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS “representam importante baliza para 

todos os demais órgãos do Poder Judiciário, na rotina diária de enfrentamento das milhares de 

ações judiciais que discutem o direito à saúde”, de mesma importância a fixação da 
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responsabilidade solidária e subsidiária dos entes federativos em face da demanda de assistência 

farmacêutica gratuita. 

No que concerne a judicialização da saúde tendo em vista a DM1, a grande questão 

do problema decorre da situação em que o SUS fornece tratamento alternativo, mas não 

adequado a determinado paciente, observando-se que há a sobreposição do medicamento 

previsto pelo médico do paciente em face da lista padronizada do SUS, o que não deveria 

ocorrer:  

 

[...] a indústria farmacêutica, com o seu grande poder produtivo de investimento em 

novas tecnologias, vem apresentando novos produtos que nem sempre são 

incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Tal questão fomenta uma grande 

discussão que envolve de um lado o interesse dos beneficiários que desejam ter acesso 

efetivo ao tratamento indicado pelo seu médico e do outro o interesse do sistema 

público de saúde administrado pelo gestor que deve, dentro dos parâmetros legais e 

normativos, promover a política mais adequada para a população. Nessa interface está 

o poder judiciário que deve tomar uma decisão de acordo com a demanda, observando 

não apenas o contexto legal, mas o caráter específico do setor saúde e suas políticas 

públicas existentes. (SIMÕES, 2015, p. 86)  

 

A assistência farmacêutica implementada pelo SUS para o tratamento da diabetes 

mellitus tipo 1 não garante em sua generalidade a necessidade de todos os portadores da doença 

crônica e em face do custoso tratamento, tem-se a via judicial como meio para acesso aos 

medicamentos e insumos necessários. Dessa forma, portadores de DM1 em situação de 

vulnerabilidade econômica não devem ter o seu direito à saúde negado ou minorado, por 

ausência de condições financeiras para arcar com tratamento adequado.   

Com a finalidade de se assegurar a assistência farmacêutica necessária, a 

judicialização da saúde no tocante ao tratamento da diabetes mellitus tipo 1 se resume ao 

fornecimento de insulinas e insumos, como agulhas, lancetas e tiras reagentes. Segundo 

Fabrício Henrique dos Santos Simões (2015, p. 66) e de acordo com informações prestadas pela 

Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), entre os anos de 1999 e 2009:  

 

A Insulinas em suas diversas apresentações foram os medicamentos mais solicitados 

sendo a Insulina Glargina, responsável por 15,6% dos pedidos, seguido pela Insulina 

Ultrarrápida com 11,8% das solicitações e pela Insulina Humalog Lispro com 8,1% 

do total. [...] as solicitações para o tratamento do diabetes, que não contemplavam 

medicamentos, haviam 673 itens sendo que esses, foram divididos em três grupos: os 

materiais (agulhas, seringas e outros) representaram a maior carteira de pedidos com 

334 itens (49,6%), em seguida os equipamentos (glicosímetros, bombas de infusão e 

outros) representados por 264 itens (39,2%) e os procedimentos médicos, 70 (10,4%). 

Os materiais mais solicitados foram as Lancetas 59 itens (17,7%), seguido pelas 

Agulhas, 58 itens (17,4%) e pelas Tiras de Glicosímetros, 40 itens (12%). Entre os 

equipamentos o Glicosímetro apresentou o maior número de pedidos, 78 (29,5%), 

seguido pela Bomba de Infusão com 64 itens (24,2%). (SIMÕES, 2015, p. 66) 
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Conforme exposto pelo desembargador Nelson Schaefer Martins (2013, AC 

2013.047716-0, p. 10 apud Des. RODRIGUES, 2008, AC 2008.007478-6 n.p.) o direito do 

tratamento da saúde: “É direito de todos e dever do Poder Público [...], que, segundo a Lex 

Fundamentalis, inclui o fornecimento gratuito de medicamento, a fim de garantir a conservação 

da saúde de quem não tiver condições de fazê-lo.”. Portanto, o fenômeno da judicialização da 

saúde se justifica frente a ausência de uma prestação e assistência farmacêutica eficaz e eficiente 

pelos entes públicos, que em decorrência de uma condição de insuficiência orçamentária e 

financeira, carece em seu dever de garantir o acesso ao tratamento adequado aos portadores de 

DM1 em situação de vulnerabilidade econômica.  

A ineficácia do Poder Público em disponibilizar um tratamento adequado aos 

portadores de DM1 pode se justificar frente ao “déficit público em decorrência do incremento 

crescente e incontrolável dos gastos em saúde e custos relacionados com o funcionamento dos 

serviços de saúde” (CASTRO & GROSSI, 2008, p. 627). Sendo assim, surge a 

incompatibilidade presente entre a garantia de um mínimo existencial à essas pessoas e a 

insuficiência orçamentária do Poder Público para a concretização deste direito.  

 

3.3 O paradoxo existente entre o princípio da reserva do possível e o princípio do mínimo 

existencial 

 

Nas lições de Luís Roberto Barroso (1999, p. 47) princípios constitucionais "são o 

conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus 

fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte 

como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui.". Dessa forma, 

observa-se que os princípios são considerados norteadores de todo ordenamento jurídico 

brasileiro, servindo como base para interpretação de diversas outras normas.  

Segundo Robert Alexy, em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”, a 

conceituação de princípio se baseia em “mandamentos de otimização”:  

 

[...] princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser 

satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não 

depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 

O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes. (ALEXY, 2006, p. 90) 
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De tal modo, em um sistema jurídico que se orienta por princípios, surge a 

possibilidade de confronto entre as determinações principiológicas. Sendo assim, e de acordo 

com a condição fática posta em uma situação específica, princípios colidem entre si, 

verificando-se a necessidade de ponderação:  

 

Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de 

acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido-, um dos princípios terá 

que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado 

inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, 

o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob 

determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser 

resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos 

concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso 

têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto 

as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem colidir - ocorrem, 

para além dessa dimensão, na dimensão do peso. (ALEXY, 2006, p. 93-94) 

 

No tocante ao fornecimento de medicamentos e insumos de forma gratuita pelo 

Poder Público, surgiram como parâmetros interpretativos do direito à saúde, o princípio do 

mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. O princípio do mínimo existencial, 

compreendido no princípio da dignidade humana, se traduz na ideia de que “Sem o mínimo 

necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as 

condições iniciais da liberdade.” (TORRES, 1989, p. 30). Portanto, a garantia do acesso à saúde 

pública engloba a condição básica e imprescindível da existência com dignidade.  

Em contrapartida, o princípio da reserva do possível, como limitador da efetivação 

dos direitos sociais, se caracteriza pela escusa do Estado em cumprir as prestações sociais, como 

a garantia do direito à saúde, baseado em sua insuficiência estrutural e orçamentária. Segundo 

Viviane Nóbrega Maldonado (2015, p. 194), juíza de direito no estado de São Paulo: 

 

[...] o princípio da reserva do possível, tem, em termos pragmáticos, estreita relação 

com os direitos de segunda dimensão, na medida em que são estes os que contam com 

a atuação direta e pontual do Estado para sua efetivação. A problemática se instaura a 

partir deste ponto, na medida em que o Estado não dispõe, em princípio, de recursos 

ilimitados para atender a toda uma classe de demandas. E esta limitação, como sabido, 

é de ordem prática e também legal, já que o ente estatal sujeita-se a regras 

orçamentárias objetivas. Ora, se, por um lado, não conta o Estado com irrestrita 

capacidade para fazer frente à satisfação de todos, é imperativo, por outra parte, que 

o direito garantido constitucionalmente deva ser efetivado, ainda que de modo não 

ideal. (MALDONADO, 2015, p. 194) 

 

Sendo assim, a responsabilidade do Estado em efetivar o direito à saúde em sua 

totalidade garantindo uma vida digna colide com sua condição de restrição financeira e 

orçamentária, surgindo o paradoxo entre a reserva do possível e o mínimo existencial:  
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Inicia-se, pois, o exercício da equação para a determinação das circunstâncias em que 

o Estado pode, em tese, invocar, o princípio da reserva do possível, e o que haverá de 

ser cotejado, como dito anteriormente, com a razoabilidade e a proporcionalidade da 

pretensão e com o ingresso, ademais, do parâmetro do mínimo existencial. 

(MALDONADO, 2015, p. 194) 

 

Quando do início do fenômeno da judicialização da saúde no Brasil, o 

reconhecimento do direito à saúde como pressuposto da garantia do mínimo existencial se deu 

de forma absoluta, ou seja, a alegação do princípio da reserva do possível pelo Poder Público, 

de acordo com a interpretação jurisprudencial, não era, em qualquer maneira, aceitável. 

Como marco inicial deste entendimento, o STF em 1997 em uma ação de 

fornecimento de medicamento movida em face do Estado de Santa Catarina (Pet 1.246/SC) 

determinou que:  

 

A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara denominada 

Distrofia Muscular de Duchene), a imprescindibilidade da medida cautelar concedida 

pelo poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (necessidade de transplante das 

células mioblásticas, que constitui o único meio capaz de salvar a vida do paciente) e 

a impostergabilidade do cumprimento do dever político-constitucional que se impõe 

ao Poder Público, em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a 

todos a proteção à saúde (CF, art. 196) e de dispensar especial tutela à criança e ao 

adolescente (CF, art. 6º, c/c art. 227, § 1º) constituem fatores, que, associados a um 

imperativo de solidariedade humana, desautorizam o deferimento do pedido ora 

formulado pelo Estado de Santa Catarina (fls.2/30).O acolhimento da postulação 

cautelar deduzida pelo Estado de Santa Catarina certamente conduziria a um desfecho 

trágico, pois impediria, ante a irreversibilidade da situação, que o ora requerido 

merecesse o tratamento inadiável a que tem direito e que se revela essencial à 

preservação de sua própria vida. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que 

se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição 

da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma 

só e possível opção: o respeito indeclinável à vida. Por tal motivo, indefiro o pedido 

formulado pelo Estado de Santa Catarina, pois a decisão proferida pela Magistratura 

catarinense- longe de caracterizar ameaça à ordem pública e administrativa local, 

como pretende o Governo estadual (fls. 29) - traduz, no caso em análise, um gesto 

digno de reverente e solidário apreço à vida de um menor, que, pertencente a família 

pobre, não dispõe de condições para custear as despesas do único tratamento médico-

hospitalar capaz de salvá-lo de morte inevitável (fls. 76).Publique-se. Brasília, 31 de 

janeiro de 1997. Ministro CELSO DE MELLO Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência (RISTF, art. 37, I) (STF - Pet: 1246 SC, Relator: Min. CELSO DE 

MELLO, Data de Julgamento: 31/01/1997, Data de Publicação: DJ 13/02/1997) 

 

A decisão proferida pelo Ministro Relator Celso de Mello se fundamenta no direito 

absoluto à vida digna, sendo assim, “Neste ponto, portanto, há a tendência, por parte dos 

julgadores, de afastamento da alegação do princípio invocado pelo Estado, até porque possível 

denegação do direito nessa seara teria, potencialmente, efeitos deletérios irreversíveis.” 

(MALDONATO, 2015, p. 197). Dessa maneira, o julgador reafirmou o seu entendimento em 

2016:  
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Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da Presidência 

do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 

1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde – que se 

qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria 

Constituição da República (art. 5º, “caput”, e art. 196) – ou fazer prevalecer, contra 

essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e 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. (STF, ARE 938642/PR, Min. Rel. Celso de 

Mello, 2016, p. 2) 

 

No entanto, apesar de inicialmente ter sido atribuído caráter máximo à garantia da 

saúde pública pelo Estado, ao longo do tempo a interpretação jurisprudencial buscou entender 

os parâmetros em que o princípio da reserva do possível poderia ser considerado como limitação 

na efetivação do comando constitucional, de modo que a invocação do princípio deve se 

fundamentar na “ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, 

pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais” (STF, 2016, p. 6). Portanto, a impossibilidade do Poder Público em cumprir 

com suas prestações sociais e garantir o acesso à saúde pública é observada diante das condições 

fáticas posta em face de determinada situação.  

Valendo-se do princípio da proporcionalidade, são estabelecidos os fundamentos e 

as referências para que a decisão judicial no tocante ao fornecimento de medicamentos e 

insumos pelo Estado seja dada de maneira a se observar, da melhor maneira possível, a garantia 

da dignidade humana como um todo. Conforme explicitado por Alexy (2006, p. 117):  

 

Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um 

princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende 

do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento 

nos termos da lei de colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos - caso sejam 

aplicáveis - é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é 

necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito 

fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem com 

princípios antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter princípio lógico das 

normas de direitos fundamentais. (ALEXY, 2006, p. 117) 

 

Em face da recorrência da judicialização da saúde, em 2009 foi realizada pelo STF 

a Audiência Pública com intuito, entre outros objetivos, de explicitar as ponderações existentes 

em relação ao paradoxo existente entre os princípios apresentados. O ministro Gilmar Mendes, 

na abertura da primeira sessão da Audiência Pública nº 4, apresentou as dificuldades 

decorrentes da judicialização da saúde:  
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No contexto em que vivemos, de recursos públicos escassos, aumento da expectativa 

de vida, expansão dos recursos terapêuticos e multiplicação das doenças, as discussões 

que envolvem o direito à saúde representam um dos principais desafios à eficácia 

jurídica dos direitos fundamentais. [...] Precisamos analisar, entre outras questões, as 

consequências da atuação do Poder Judiciário para a ordem, a saúde e a economia 

públicas, mas sem esquecer que estamos tratando de um dos direitos mais importantes 

para os cidadãos brasileiros, o direito à vida. [...] Enfim, impõe-se ao magistrado o 

desafio de resolver um complexo quebra-cabeça de conciliar a eficácia imediata dos 

direitos sociais, inclusive considerando seu aspecto evolutivo, a universalidade do 

sistema e a desigualdade social, o direito subjetivo e o direito coletivo à saúde, a 

escassez de recursos e o uso indevido do orçamento, a justiça comutativa e a justiça 

distributiva, dar prioridade às políticas de prevenção ou à recuperação; a efetiva 

participação da comunidade no sistema, a distribuição de tarefas entre os entes da 

federação e as desigualdades regionais. (STF, 2009, p. 4) 

 

Observa-se, portanto, que a questão principal em relação a não garantia do acesso 

à saúde de forma eficiente em sua integralidade, gira em torno da insuficiência orçamentária do 

Poder Público e a má distribuição e alocação dos recursos públicos, gerando a recorrência do 

uso das atribuições do Poder Judiciário na execução subsidiária das políticas públicas de saúde. 

 

3.4 Judicialização da saúde e a limitação dos recursos públicos despendidos em saúde 

pública 

 

O contínuo fenômeno da judicialização da saúde se fundamenta justamente na 

limitação econômica e orçamentária devido à má distribuição de recursos para o Sistema Único 

de Saúde. Como já exposto, a insuficiência financeira do Poder Público em custear os 

medicamentos e insumos, previstos ou não nas listas padronizadas do SUS, geram diversas 

demandas judiciais no intuito de suprir a omissão da administração pública.  

Buscando definir e vincular recursos suficientes à saúde pública, a Emenda 

Constitucional nº 29 de 2000 “estabeleceu percentuais mínimos das receitas dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde. 

Isso resulta no aumento e maior estabilidade dos recursos destinados à área da saúde em todo o 

País.” (BRASIL, 2003, p. 15). Portanto, a EC nº 29/2000 emergiu como meio para que a saúde 

pública se efetivasse diante do sistema construído pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 

do SUS.  

Segundo o Ministério da Saúde, a EC nº 29/2000, considerada um marco na garantia 

à saúde pública, definiu que:  

 

Os recursos públicos destinados às ações e serviços de saúde devem ser aplicados, 

obrigatoriamente, por meio dos Fundos de Saúde, sendo acompanhados na sua 

destinação e utilização pelos respectivos Conselhos de Saúde, tanto da União quanto 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o que garante a participação da 
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comunidade no controle dos recursos destinados à área de saúde. Os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios que não cumprirem os limites mínimos estabelecidos 

pela Constituição Federal estarão sujeitos às mesmas sanções da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, que vão, desde a retenção das transferências do Fundo 

de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), até a intervenção da 

União no Estado, no Distrito Federal e nos Municípios e/ou da União ou dos Estados 

nos Municípios, bem como a cassação de mandatos. (BRASIL, 2003, p. 16) 

 

No entanto, apesar do estabelecimento de sanções aos entes públicos que 

descumprissem os percentuais mínimos fixados, observa-se que na prática as penalidades não 

foram impostas e a EC nº 29/2000 não foi devidamente respeitada:  

 

Observou-se em 2000 que 59% dos estados atingiram as metas: sete no Norte, quatro 

no Nordeste, dois no Sudeste, um no Sul, e dois no Centro-Oeste. Em 2001 houve 

redução para 33% dos Estados no cumprimento das metas: seis do Norte, dois no 

Nordeste e um no Sudeste. Em 2002, 41% dos Estados alcançaram as metas: seis no 

Norte, três no Nordeste, um no Sudeste, e um no Centro-Oeste. Em 2003, 52% dos 

Estados atingiram as metas: sete no Norte, três no Nordeste, três no Sudeste e um no 

Sul. Essa análise permitiu constatar que a maioria dos Estados brasileiros ainda não 

cumpria os percentuais mínimos previstos na EC-29 no período analisado. Os Estados 

deixaram de aplicar R$ 5,29 bilhões no período, e a União deixou de aplicar R$ 1,8 

bilhão, o que representa um montante de R$ 7,09 bilhões que o setor saúde deixou de 

receber nos quatro anos. (CAMPELLI & CALVO, 2007, p.?) 

 

Recentemente as Emendas Constitucionais nº 93 e º 95, ambas de 2016, limitaram 

o investimento em políticas públicas de saúde. A EC nº 95/2016 que congelou todos os 

investimentos em políticas públicas até 2036, reduziu de maneira significativa a verba destinada 

ao Sistema Único de Saúde, juntamente com a EC nº 93/2016, que autorizou, até 2023, “a 

Desvinculação de Receitas dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios (DREM) -, que prevê 

a utilização livre de 30% das receitas relativas a impostos, taxas e multas, não sendo aplicada 

às receitas destinadas à saúde e à educação.” (AGÊNCIA SENADO, 2016).  

Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), “[...] de acordo com estudo7 

apresentado na Comissão de Orçamento e Financiamento (Cofin) do CNS, o prejuízo ao SUS, 

de 2018 a 2020, já chega a R$ 22,48 bilhões se não tivesse ocorrido a redução do piso federal.” 

(BRASIL, 2020). Sendo assim, o CNS encaminhou ao Congresso Nacional pedido de 

revogação de determinas Emendas, que devem ocasionar uma carência de cerca de R$ 400 

bilhões ao SUS até 2036. 

Diante desse cenário de limitação, a efetividade do Sistema Único de Saúde restou 

comprometida. Além da impossibilidade de fornecer medicamentos já incorporados ao sistema 

por ausência de recursos orçamentários, surge, também, a impossibilidade de atender demandas 

                                                           
7 O estudo foi apresentado na Cofin pelos especialistas Bruno Moretti, Carlos Ocké, Érika Aragão, Francisco 

Funcia e Rodrigo Benevides. 
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individuais e extremamente necessárias, ou até mesmo a inclusão de novas tecnologias 

farmacêuticas. Com isso, o Poder Judiciário atua como meio de impor ao Poder Público a 

concretização do mandamento constitucional. 

De forma consequente, a recorrente atuação do Poder Judiciário no âmbito das 

políticas públicas de saúde por meio de decisões judicias que impõem ao ente público o 

fornecimento de medicamentos ou assistência médica, causam desorganização para a 

administração pública, uma vez atendida a demanda de forma individual, sem a observância de 

suas condições orçamentárias. Lição exposta por Luís Roberto Barroso (2007, p. 25-26): 

 

Tais decisões privariam a Administração da capacidade de se planejar, 

comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão. Cada uma das 

decisões pode atender às necessidades imediatas do jurisdicionado, mas, globalmente, 

impediria a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde 

pública. (BARROSO, 2007, p. 25-26) 

 

Observa-se, portanto, que além da limitação orçamentária do Poder Público, a 

excessiva demanda de medicamentos no âmbito judicial concorre para a ineficiência da 

Administração Pública no quesito da promoção da saúde e da devida assistência farmacêutica, 

uma vez que o Poder Judiciário não possui domínio suficiente sobre a execução de políticas 

públicas em face da distribuição orçamentária dos recursos públicos:  

 

Pode-se entender que a melhor forma de otimizar a eficiência dos gastos públicos com 

saúde é conferir a competência para tomar decisões nesse campo ao Poder Executivo, 

que possui visão global tanto dos recursos disponíveis quanto das necessidades a 

serem supridas. Esta teria sido a opção do constituinte originário, ao determinar que 

o direito à saúde fosse garantido através de políticas sociais e econômicas. As decisões 

judiciais que determinam a entrega gratuita de medicamentos pelo Poder Público 

levariam, portanto, à alteração do arranjo institucional concebido pela Constituição de 

1988. (BARROSO, 2007, p. 23) 

 

Com a inobservância dos parâmetros mínimos estabelecidos pela EC nº 29/2000, a 

Lei Complementar 141/2012 buscou regulamentar “sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde” (BRASIL, 2012), no entanto, como já demonstrado, o Poder Público ainda encontra 

limitação em face dos recursos disponíveis para promoção da saúde pública.  

Apesar de a judicialização da saúde ser considerada o meio efetivo para assegurar 

o acesso à saúde com a devida assistência farmacêutica, resta estabelecido que a garantia 

individual por meio de tutela judicial se contrapõe à possibilidade de que, com a precisa 

alocação de recursos, a saúde seja garantida de forma universal por meio de políticas públicas, 

com possíveis inovações tecnológicas, como no caso do fornecimento de insumos e 
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medicamentos para o tratamento da DM1, possibilitando que pacientes em condição de 

vulnerabilidade econômica tenham acesso ao tratamento adequado e eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4 ACESSO À SAÚDE A PORTADORES HIPOSSUFICIENTES DE DM1 EM MINAS 

GERAIS 

 

Em 2014, segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), cerca de 10% 

da população mineira acima de 20 anos era portadora de diabetes, representando mais de um 

milhão de diabéticos no estado de Minas Gerias.  

A Lei Estadual 14.533 de 2002 que instituiu “política estadual de prevenção do 

diabetes e de assistência integral à saúde da pessoa portadora da doença.” (MINAS GERAIS, 

2002), determinou em seu inciso V “o direito às medicações, aos instrumentos e aos materiais 

de auto-aplicação e autocontrole, visando a garantir a maior autonomia possível por parte do 

usuário.” (MINAS GERAIS, 2002). No entanto, somente a Deliberação CIB-SUS/MG nº 256 

de 2006 elencou e definiu os critérios e normas para a assistência farmacêutica aos portadores 

de Diabetes. 

O presente capítulo irá discorrer sobre a efetividade em relação ao fornecimento de 

medicamentos e insumos para portadores de DM1 em situação de vulnerabilidade econômica 

em face da indisponibilidade orçamentária do Estado de Minas Gerais, além da ocorrência de 

incorporação de novas tecnologias no tratamento da doença autoimune.  

 

4.1 Jurisprudências no Estado de Minas Gerais em relação ao fornecimento de insumos 

para o tratamento da diabetes 

 

De acordo com Machado et al. (2011), nos anos de 2005, 2007 e 2009 o Estado de 

Minas Gerais gastou, respectivamente, R$ 8,5 milhões, R$ 22,8 milhões e R$ 42,5 milhões com 

o cumprimento de determinações judiciais decorrentes de ações para garantia da saúde pública. 

No estudo realizado pelos autores, “entre os anos de 2003 e 2005, o Estado de Minas Gerais foi 

identificado como o de maior volume de demandas judiciais por medicamentos no País.” 

(MACHADO ET AL., 2011) e o diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 foi o segundo mais 

frequente, configurando cerca de 6,5% da demanda total.  

A questão referente ao fornecimento de insumos e medicamentos para o tratamento 

da DM1 lidando com o paradoxo entre o princípio da reserva do possível e o princípio do 

mínimo existencial é enfrentada de forma recorrente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Diante disso, observa-se que a jurisprudência formada pelo Tribunal é fundamentada sobre a 

primazia do direito à saúde e do direito à dignidade humana.  
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Contudo, o direito à saúde não se resume ao fornecimento de medicamentos e 

insumos de forma absoluta. Em 03/02/2017, no julgamento da AC nº 1.0024.10.244127-6/003 

o Relator Desembargador Jair Varão, justificou o não fornecimento de bomba de infusão 

insulínica ao autor em face da existência de tratamento alternativo disponível no SUS com a 

mesma eficácia. No caso em questão, foi ajuizada ação pelo menor K.V.B, representado pelo 

seu genitor, em face do Estado de Minas Gerais, pleiteando, conforme recomendação médica, 

o fornecimento da bomba de insulina e seus insumos juntamente com a insulina Lispro, 

enquanto necessário para o tratamento. A sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda 

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte julgou procedente o pedido autoral, no 

entanto, em sede recursal o pedido foi julgado improcedente:  

 

A partir de Konrad Hesse, pois, não se nega a força normativa da Constituição. No 

caso, tratando-se de direito fundamental, sua aplicação imediata decorre do próprio 

art. 5º, §1º, da Constituição. Daí advém a necessidade de uma interpretação por meio 

da qual seja conferida a maior eficácia social possível ao dispositivo para que se possa 

alcançar o valor constitucional contemplado (princípio da máxima efetividade). No 

particular, busca-se prestação de saúde, qual seja, fornecimento de bomba de infusão 

de insulina e seus correspondentes insumos e a insulina Lispro, não incluída entre as 

políticas formuladas pelo SUS, devendo-se socorrer às diretrizes traçadas pelo 

Supremo Tribunal Federal quando da apreciação da STA 175/CE e 178/DF, sob 

relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 18/09/2009. [...] depreende-se do laudo do 

expert, que, embora o uso da bomba de infusão e correspondentes insumos seja, do 

ponto de vista clínico, uma tentativa válida, restou demonstrado que a opção de 

tratamento fornecida pelo SUS possui o mesmo efeito no controle da doença que 

acomete a autora quando comparado ao por ela pleiteado nesta demanda, inexistindo 

prejuízos à saúde da requerente com o uso apenas das alternativas já disponibilizadas 

pelo sistema público de saúde. Destarte, deve ser privilegiado o tratamento já 

disponível no âmbito do SUS, sob pena de ofensa às supracitadas diretrizes traçadas 

pelo STF e de impor aos cofres públicos o dispêndio desnecessário de valores para 

arcar com tratamento que possui a mesma eficácia daquele já disponibilizado 

gratuitamente a todos os necessitados. (AC 1.0024.10.244127-6/003, TJMG, Rel. 

Des. Jair Varão, 2017) 

 

Observa-se que com fundamento na universalidade, diretriz fundamental do 

Sistema Único de Saúde, o fornecimento individual do tratamento indicado pelo autor em face 

do tratamento disponível pelo SUS, que conforme estabelecido pelo perito médico dos autos 

foi considerado igualmente eficaz e adequado, não é preponderante, levando em consideração 

a despesa dispensável ao orçamento público. 

No julgamento da Remessa Necessária nº 1.0479.15.010007-7/001 realizado em 

20/09/2018, o Relator Desembargador Albergaria Costa que possui entendimento divergente 

sobre a atuação do Poder Judiciário em relação à imposição ao ente público, por meio de decisão 

judicial, de fornecer medicamentos de forma individual, identificando como uma questão 

prejudicial à Administração Pública, reafirmou o entendimento jurisprudencial reiterado do 
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Tribunal, em que se tem a prevalência do mínimo existencial em face da reserva do possível 

alegada pelo Poder Público. 

O caso do julgamento citado tratava de pedido formulado pelo Ministério Público 

Estadual8, visando que o Município de Passos fornecesse ao menor V.H.S as insulinas Tresiba 

(caneta de 3ml totalizando 3 refis mensais) e NovoRapid (caneta de 3ml totalizando 4 refis 

mensais) pelo período necessário ao integral tratamento. De acordo com o Relator:  

 

Sobre o assunto, tinha entendimento firmado de que, na defesa do direito social à 

prestação dos serviços de saúde, não se pode olvidar das políticas públicas, da 

escassez de recursos e, inclusive, do princípio da isonomia, pois determinar uma 

medida de caráter individual fere o princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que 

indiretamente, outros indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para 

satisfação de seus direitos. Contudo, restando reiteradamente vencida sobre a matéria, 

e coerente com a nova orientação principiológica do CPC/15 a respeito da 

uniformização jurisprudencial dos Tribunais, em especial a segurança jurídica e 

igualdade de tratamento aos jurisdicionados que se encontra em uma mesma situação 

jurídica à luz do direito material, passo a adotar o entendimento majoritário dessa 

Câmara e do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o princípio da reserva do 

possível não pode se sobrepor à efetivação do direito fundamental à vida e à saúde. 

Nesta perspectiva, a alegação de escassez financeira ou dificuldade econômica pelo 

Estado, realizada de forma genérica, sem a demonstração objetiva, com o intuito tão-

somente de se excluir ou se abster do dever jurídico constitucionalmente consagrado, 

não deve prevalecer. (REM. NECESSÁRIA/AC 1.0479.15.010007-7/001, TJMG, 

Rel. Des. Albergaria Costa, 2018, p. 4) 

 

O Desembargador, diante da condição médica da parte autora e da necessidade do 

tratamento pleiteado, conforme comprovado pelos relatórios médicos nos autos, determinou a 

concessão das insulinas, observando-se que o direito à saúde e à dignidade humana englobam 

o mínimo existencial, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário “como meio para coibir 

o descumprimento de políticas públicas traçadas no próprio plano constitucional.” (TJMG, 

2016, p. 6). 

No mesmo sentido jurisprudencial, o Relator Desembargador Dárcio Lopardi 

Mendes, em sede de Apelação Cível nº 1.0720.15.005376-0/001, julgada em 07/02/2019, 

reafirmou a concessão das insulinas pleiteadas. A ação de medicamentos ajuizada pelo menor 

G.L.S, representado por sua genitora, em face do Município de Visconde do Rio Branco e do 

Estado de Minas Gerais visava a concessão da insulina Glargina aliada ao uso da insulina 

Humalog, conforme apresentação de receita médica trimestral.  

O entendimento do Relator se fundamentou com base na indispensabilidade do 

tratamento frente a indisponibilidade financeira do autor em custear os medicamentos:  

                                                           
8 Na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993, o Ministério Público é legitimado para defesa de direitos individuais 

indisponíveis com o intuito de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 
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Infere-se dos documentos colacionados aos autos que o requerente/apelado é portador 

de "Diabetes Mellitus Tipo I" CID 10: E10", necessitando fazer uso contínuo de 

"Insulina Glargina” (Lantus), aliada ao uso, também, contínuo da "Insulina Humalog", 

entretanto, não possui condições de arcar com os custos do referido tratamento. Dessa 

maneira, demonstrada a enfermidade do paciente, bem como a imprescindibilidade do 

tratamento prescrito, considerando a gravidade do seu problema de saúde, não há 

como desobrigar a parte requerida do seu dever constitucional de viabilizá-lo. (AC nº 

1.0720.15.005376-0/001, TJMG, Rel. Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES, 2019) 

 

Além de comprovada a necessidade dos medicamentos pleiteados para se alcançar 

o tratamento adequado ao paciente DM1, as insulinas em questão são recomendadas como 

inovação tecnológica para um tratamento mais efetivo da doença: 

 

Quanto às insulinas Glargina (Lantus) e Humalog (Lispro), enquanto insulinas 

análogas de ação rápida, observa-se que possuem previsão em bula para o tratamento 

pretendido, sendo inclusive recomendada a sua incorporação ao SUS pela CONITEC, 

com evidência científica reconhecida multinacionalmente, a teor do que se extrai dos 

inúmeros estudos disponíveis no sítio eletrônico da PubMed. (AC nº 

1.0720.15.005376-0/001, TJMG, Rel. Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES, 2019) 

 

Segundo o Relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, o acesso à saúde 

pública não pode ser vinculado ao cumprimento dos requisitos impostos pelo art. 28 do Decreto 

nº 7.508/11, que regulamenta sobre a organização do SUS, ademais os entes públicos não 

demonstraram que os medicamentos pleiteados em face das alternativas já disponibilizadas pelo 

sistema público de saúde caracterizam um dispêndio desnecessário:  

 

Sendo assim, apesar da prescrição médica não ter sido elaborada por profissional 

vinculado ao SUS e o art. 28, do Decreto nº 7.508/11 impor a existência de quatro 

condições que devem estar presentes concomitantemente para que seja efetivado o 

acesso à saúde, dentre elas a do medicamento ser prescrito por profissional de saúde 

vinculado ao SUS, interpreto com ressalvas referida disposição legal, mormente por 

ser ilógico obrigar-se quem quer que seja a integrar o sistema público de saúde como 

pré-requisito para o acesso as suas ações e serviços. [...] Outrossim, os entes públicos 

não se desincumbiram do ônus da prova para indicar que o SUS possui outro 

tratamento com a mesma eficácia terapêutica e da desnecessidade deste tratamento 

pretendido. Na ausência de elementos que contraindiquem o tratamento pretendido, 

ou mesmo a possibilidade de substituição por outro incluído nos protocolos clínicos, 

como é o caso, atento à diretriz do atendimento integral (CF, art. 198, II), a solução é 

que seja determinado o seu fornecimento. (AC nº 1.0720.15.005376-0/001, TJMG, 

Rel. Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES, 2019) 

 

Dessa maneira, constata-se que a jurisprudência do TJMG se consolidou de forma 

que a concessão de medicamentos e insumos para DM1 é dada diante da observância das 

condições fáticas estabelecidas no caso concreto e, em alguns casos, do enquadramento em 

relação aos requisitos legais previamente estabelecidos. A judicialização da saúde nesse âmbito 
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tornou-se um meio efetivo para a garantia do acesso à saúde e trouxe a possibilidade de 

inovação para a assistência farmacêutica gratuita quanto à diabetes mellitus tipo 1. 

 

4.2 Incorporação de novas tecnologias pelo SUS para o tratamento de DM1 em Minas 

Gerais 

 

A recorrente atuação do Poder Judiciário em relação ao fornecimento de 

medicamentos e insumos para o tratamento adequado da DM1 trouxe a possibilidade de que 

estudos fossem feitos em relação às demandas frequentes de certos tratamentos mais eficientes 

oportunizando a incorporação dessas novas tecnologias pelo SUS.  

Sendo assim, em 2005 o Estado de Minas Gerais trouxe para o Sistema Único de 

Saúde, por meio da deliberação CIB-SUS/MG nº 196 a incorporação do análogo Glargina para 

o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Em 2010, a Resolução SES-MG nº 2359, diante da 

Consulta Pública nº 033/2010 realizada no período de 25 de janeiro a 25 de fevereiro de 2010, 

referente ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a utilização de análogo Glargina 

em portadores de Diabetes Mellitus Tipo 1, concluiu pela efetividade trazida ao tratamento:  

 

Em estudos clínicos, a glargina causa menos hipoglicemias, tem um perfil de ação 

continuado e sem “pico” de efeito hipoglicemiante, e provê melhor cobertura durante 

as 24 horas do que as insulinas NPH e ultralenta. Glargina pode ser aplicada a qualquer 

hora do dia, com eficácia equivalente, sem diferença na frequência de episódios 

hipoglicêmicos. Glargina não acumula após várias injeções. Um estudo demonstrou 

que a duração da ação continua de aproximadamente 24 horas e a variabilidade entre 

indivíduos melhora realmente após sete injeções, quando comparada com uma 

injeção. (MINAS GERAIS, 2010, p. 12) 

 

Observa-se que frente a recorrência pela demanda de um tratamento mais adequado 

e efetivo, a gestão estadual optou por incluir a insulina análoga Glargina na lista de 

medicamentos disponibilizados para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1. No entanto, o seu 

fornecimento se dá por meio de “abertura de processo administrativo de solicitação do 

medicamento, o qual será avaliado por médicos especialistas, conforme parâmetros 

estabelecidos pela referida resolução” (MINAS GERAIS, 2014), ou seja, sua concessão está 

condicionada ao cumprimento de determinados requisitos legais.  

O mesmo não aconteceu em relação à incorporação das insulinas análogas rápidas. 

Diante da Portaria nº 10 de 21 de fevereiro de 2017 e, por meio do relatório de recomendação 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa 

tecnologia, foi determinada a decisão de incorporação da insulina análoga de ação rápida para 

o tratamento da DM1, no âmbito do SUS. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
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Estratégicos do Ministério da Saúde – (SCTIE/MS) atendeu a recomendação da CONITEC para 

a incorporação dessa nova tecnologia, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas 

Gerais (SES/MG) não incorporou a nova tecnologia, deixando à administração municipal o 

custeio de tais insulinas, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte (SMSA-BH) que disponibiliza a insulina ultrarrápida Lispro desde 2010: 

 

A prefeitura de Belo Horizonte padronizou o fornecimento de insulina ultrarrápida 

nas Unidade Básicas de Saúde em 2010, visando a alcançar os benefícios do uso desse 

análogo de insulina para determinado grupo de diabéticos, especialmente os pacientes 

com DM1/LADA e aqueles com DM e doença rena crônica em terapia substitutiva da 

função renal (hemodiálise), apesar do alto custo da medicação. Objetivando manter 

essa qualidade e a segurança no cuidado para uma população com características 

específicas, e diante dos recursos financeiros finitos, fez-se necessário um uso racional 

desse recurso e a elaboração desse novo protocolo. (BELO HORIZONTE, 2016, p. 4) 

 

Assim como a insulina Glargina de ação prolongada, distribuída pela SES/MG, o 

fornecimento da insulina ultrarrápida pelo município de Belo Horizonte também é 

condicionado ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos.  

Sendo assim, a judicialização da saúde se identifica, não só como meio para garantia 

do acesso à saúde para portadores de DM1 que não possuem condições econômicas para arcar 

com o custo do tratamento, mas, também, como meio de observância pelo Poder Público de 

tratamentos mais efetivos e adequados a serem incorporados, de forma a assegurar a 

universalidade, diretriz do fundamental do SUS que preconiza o acesso à saúde para todos: 

 

A Judicialização da Saúde como mecanismo de pressão pode induzir a atualização 

dos programas/protocolos que precisam acompanhar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos sobre as práticas terapêuticas, como no caso da incorporação da 

Insulina Glargina, por exemplo. Não obstante, ao mesmo tempo em que a 

incorporação de novas tecnologias se torna uma estratégia mais implícita ao fenômeno 

da judicialização, pode também se chegar à conclusão de que as tecnologias atuais são 

extremamente confiáveis e custo efetivas. De outro lado, a gestão pública pode 

perceber que é mais oportuno e viável programar a aquisição e distribuição de 

determinados medicamentos, do que atender às liminares judiciais. (SIMÕES, 2015, 

p. 86) 

 

Conclui-se que a opção de aquisição e distribuição dos medicamentos que geram 

demandas recorrentes no âmbito do Poder Judiciário, possibilita ao Poder Público uma melhor 

viabilidade orçamentária para definição das políticas públicas de saúde que acompanhem a 

tecnologia terapêutica atualizada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa, buscou-se observar o paradoxo estabelecido entre as 

dificuldades orçamentárias dos entes públicos e o exercício do direito fundamental à saúde. O 

estudo fez-se com o objetivo de demonstrar que o acesso à saúde a portadores de diabetes 

mellitus tipo 1, que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, não é adequado e 

eficiente devido a alegação de insuficiência orçamentária do Poder Público.  

Sendo assim, a presente pesquisa determinou o conceito de saúde de maneira a 

abordar o bem-estar completo em si, como o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual e, 

como essa conceituação influenciou na forma como o direito à saúde foi positivado no 

ordenamento jurídico brasileiro. De forma a delimitar o assunto de pesquisa, como já 

mencionado, foi caracterizada a diabetes mellitus tipo 1 frente o seu custoso tratamento e a 

judicialização como meio para garanti-lo. 

Dessa forma, foi proposta a seguinte pergunta: como evitar que o princípio da 

reserva do possível seja alegado como um fator limitador ao fornecimento de medicamentos e 

insumos não licitados e não previstos nas listas do SUS para tratamento de diabetes mellitus 

tipo 1 aos pacientes hipossuficientes que necessitam de tal tratamento?  

Restou demonstrada a legitimidade do Poder Judiciário no tocante à execução das 

políticas públicas de saúde, quando falha a Administração Pública, e a importância da 

judicialização como meio de garantia do direito constitucionalmente previsto do acesso à saúde. 

No entanto, o Poder Judiciário não possui as atribuições necessárias para que haja a devida 

compreensão do orçamento público, portanto, a determinação para concessão de determinado 

medicamento não está condicionada à observância do limite orçamentário do Poder Público.  

Sendo assim, de forma a obstar que o princípio da reserva do possível seja utilizado 

como fator limitador da garantia à saúde de diabéticos hipossuficientes, foi observada a 

necessidade de se certificar a vinculação efetiva dos recursos a serem despendidos em saúde 

pública, buscando definir percentual das receitas dos entes públicos que deve ser destinado às 

ações e serviços públicos de saúde, de acordo com suas respectivas participações e 

distribuições. 

Consequentemente, com a devida organização dos recursos públicos e com políticas 

públicas bem definidas, as ações judiciais como meio de acesso à saúde não se tornam 

demasiadamente recorrentes, viabilizando a possibilidade de o Estado adotar e incorporar ao 

Sistema Único de Saúde o tratamento mais eficaz e adequado aos portadores de diabetes tipo 1 

de maneira universal e não individualizada, como nas demandas judiciais, que não observam 
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as diretrizes orçamentárias do determinado ente público, gerando um provável déficit no âmbito 

da coletividade. 

Portanto, a conclusão final alcançada com o presente trabalho foi a confirmação da 

hipótese trazida, afirmando que para que o Estado cumpra com o seu dever constitucional de 

concretizar o direito à saúde, evitando que a insuficiência orçamentária seja fundamento para o 

não fornecimento do tratamento mais eficaz aos portadores de diabetes em situação de 

vulnerabilidade econômica, seria a necessidade da atuação efetiva do Poder Executivo de forma 

a alinhar o orçamento público com as devidas políticas públicas de saúde, afastando a 

judicialização como meio de garantia e interferência quanto aos recursos disponíveis, 

proporcionando o direito de acesso à saúde a todos e assegurando a diretriz fundamental do 

SUS, a universalidade.  
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