
O SR. MINISTRO JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI 

(ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) – Excelentíssimo Presiden te do 

Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; Senhor Proc urador-

Geral, Antônio Fernando; Defensor-Geral; Representa ntes do 

Ministério da Saúde; da OAB da Academia; minhas Sen horas e 

meus Senhores.  

Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar 

o Presidente Gilmar Mendes pela iniciativa de convo cação 

desta Audiência Pública. São inúmeras as ações que envolvem 

o tema aqui no Supremo e em todo Poder Judiciário. São 

várias suspensões de segurança, de tutela antecipad a, de 

liminar; há o recurso extraordinário já com repercu ssão 

geral reconhecida, e há, também, uma proposta da 

Defensoria-Geral de súmula vinculante sobre o tema.  

Muito apropriada esta Audiência Pública. Não 

é o momento, aqui, de aprofundar nas questões juríd icas, na 

defesa de teses jurídicas, mas de agitar alguns pon tos que, 

para a União, são extremamente relevantes sob o vié s da 

abordagem jurídica, que é o que compete à Advocacia -Geral 

da União. 

Gostaria - a pedido do Ministro Temporão e 

dos técnicos que irão falar por indicação da União -, de 

registrar que todos eles assinaram uma declaração d e 

ausência de conflitos de interesses sobre o tema, S enhor 

Presidente, no que envolve as questões de medicamen tos, as 

questões de políticas públicas na área e da indústr ia 



farmacêutica. Então, todos que falarão aqui, indica dos pela 

União, assinaram um termo de ausência de conflito d e 

interesse sobre o tema – o que é extremamente impor tante de 

se registrar, e o faço.  

A União reconhece a absoluta essencialidade 

do direito à saúde. Não há que se dizer o contrário . A 

União reconhece, o Estado brasileiro reconhece, a 

Constituição positivou o Sistema Único de Saúde - 

considerado, inclusive, um modelo de organização na  área de 

saúde - de uma maneira regionalizada e hierarquizad a. É um 

corolário do direito à vida, à dignidade humana, tu telados 

não só pela nossa Constituição, mas pela própria De claração 

Universal dos Direitos Humanos.  

Assim, torna-se necessário demonstrar e 

defender que esse direito seja assegurado – e deve ser 

assegurado – de acordo com as normas constitucionai s e 

conforme as diretrizes do sistema regionalizado e 

hierarquizado estabelecido para as ações e os servi ços de 

saúde nos exatos termos do artigo 196 da Constituiç ão. 

Os investimentos e as dotações orçamentárias 

federais destinadas ao Ministério da Saúde, especia lmente a 

política nacional de medicamentos, vêm aumentando a  cada 

exercício, assim como os repasses aos demais entes da 

federação, integrantes do SUS, previstos no artigo 200 da 

Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90. 



Os recursos estatais para a efetivação desse 

direito social são finitos, de modo que a judiciali zação 

indiscriminada no fornecimento de medicamentos à po pulação, 

geralmente em sede de cognição sumária, representa sério 

risco à organização e ao planejamento das políticas  

públicas para a área da saúde. É isso o que a União  vem 

defendendo em juízo, que há uma interferência do Po der 

Judiciário junto às políticas públicas na área de s aúde.  

Muitos magistrados vêm fazendo uma análise 

voltada para o dramático caso concreto, optando pel o 

reconhecimento do direito individual à vida e dista nciando-

se das necessidades e dos anseios da coletividade, até 

mesmo em razão do apelo emocional intrínseco aos pe didos 

judiciais que têm por objeto o direito à saúde. 

No entanto, a complexidade da questão - 

muito bem destacada pelo Presidente do Supremo Gilm ar 

Mendes, ao apontar as várias questões relativas ao objeto 

dessas audiências públicas que ocorrerão – é muito maior do 

que se tem discutido em juízo. Por conta disso, é i mperiosa 

a necessidade de analisar a questão sob todas as 

perspectivas que se apresentam e de apontar, de for ma clara 

e precisa, os detalhes relevantes para a solução do  

problema.  

O direito à saúde não implica garantia de 

acesso a todo e qualquer medicamento ou tratamento médico. 

Aqui o Procurador-Geral já apontou a questão relati va às 



listas de medicamento, às indicações feitas por méd icos que 

pertencem ao SUS, ou que não pertencem ao SUS. Port anto, 

fica patente que o direito à saúde não implica em u m 

direito universal a todo e qualquer tratamento. É 

necessário que as políticas públicas que contemplem  a 

integralidade, a universalidade, a isonomia e a 

racionalidade nos usos dos fármacos devem ser obser vadas. 

Não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha r eservado 

toda uma seção do capítulo destinado à seguridade s ocial 

para abordar o direito à saúde, apenas o artigo 196 , mais 

precisamente a expressão “A saúde é direito de todo s e 

dever do Estado” é que tem sido utilizada como fund amento 

nas decisões prolatadas pelos juízes, sem qualquer 

preocupação de enquadrá-lo em uma abordagem sistemá tica que 

permita aferir o real alcance que lhe quis atribuir  a 

Constituição Federal. 

 Se nós formos conjugar todos os dispositivos 

que a Constituição traz sobre o tema, poderíamos si ntetizá-

los na seguinte sentença: O direito à saúde será ga rantido 

pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas  que 

visem, além da prevenção, o acesso universal e igua litário 

às ações e serviços de saúde (artigo 196), as quais  serão 

regulamentadas pelo Poder Público - a Constituição atribui, 

já no artigo 197, a regulamentação ao Poder Público  - e 

constituirão um sistema único, organizado de acordo  com 

diretrizes da descentralização, do atendimento inte gral e 



da participação da comunidade (artigo 198, incisos I a 

III). 

 Desse modo, o direito à saúde foi posto na 

Constituição Federal dentro de um arcabouço bastant e 

delineado, em que, de um lado, está a obrigação est atal de 

garantir tal direito - a saúde é dever do Estado -,  mas, de 

outro lado, os meios de que disporá para fazê-los: as 

políticas públicas, as ações e os serviços de saúde . 

 A elaboração dessas políticas públicas 

pressupõe o estabelecimento de escolhas. Sendo assi m, o 

fato de o Poder Público apontar os medicamentos e 

tratamentos que serão fornecidos à população não in duz, por 

si só, a conclusão de que se está diante de intoler ável e 

inconstitucional limitação ao direito à saúde. Ante s, 

indica que se está por estabelecer garantias de ace sso aos 

serviços de saúde disponíveis, cuja segurança e efi cácia já 

foram verificados. 

 A integralidade do atendimento pressupõe o 

amplo acompanhamento do paciente pela rede do SUS, com 

precisa avaliação inclusive da medicação que lhe se rá 

fornecida, máxime quando considerado que os medicam entos 

podem representar, se mal administrados ou mal indi cados, 

sérios prejuízos à saúde dos que deles se utilizam.   

 O desperdício de medicamento ou seu uso 

inadequado é, em última instância, desperdício de v idas. É 

fundamental, portanto, que haja uma seleção de quai s 



fármacos serão fornecidos pelo SUS, a fim de que nã o haja 

desperdício de verbas públicas com o fornecimento d e 

medicamentos não eficazes ou não efetivos à saúde d os 

usuários.  

 Atentando-se a isso, foi estabelecida no 

âmbito do SUS a política nacional de medicamentos, prevista 

na Portaria do Ministério da Saúde 3.916, de 30 de outubro 

de 1998, com o propósito de garantir: 

1.  A necessária segurança e eficácia e 

qualidade dos produtos farmacológicos; 

2.  A promoção de uso racional; 

3.  Acesso da população àqueles considerados 

essenciais. 

 A preocupação dos gestores do SUS com a 

excessiva judicialização é com o fornecimento de 

medicamentos e tratamentos não contemplados nas pol íticas 

de saúde. Primeiro, porque resulta em ingerência in devida 

do Poder Judiciário em esfera precípua dos demais P oderes 

do Estado (Estado-Administração); segundo, porque c ria nova 

modalidade de beneficiários, qual seja? Aquela que possui 

uma liminar e com isso terá tratamento preferencial ; 

terceiro, porque altera a distribuição de recursos,  desvia 

o orçamento destinado a cobrir os tratamentos básic os para 

as hipóteses não amparadas, sujeitos os menos favor ecidos a 

um sistema em piores condições. 



 Forma-se, então, um sistema de saúde 

paralelo ao SUS, priorizando o atendimento das pess oas que, 

muitas vezes, sequer procuraram atendimento junto a o 

Sistema e vão diretamente ao Judiciário, ingressand o com 

ação em detrimento dos usuários que aguardam o aten dimento 

junto às unidades de atendimento credenciadas pelo SUS. 

Também gostaríamos de destacar aqui o dano 

que é a intervenção com o bloqueio de valores diret amente 

no orçamento dos entes da Federação. 

A decisão judicial que determina o bloqueio 

de verbas públicas para o cumprimento de tutela ant ecipada 

ou liminar além de violar preceitos da Constituição , artigo 

100, §§ 2º e 3º, artigo 167, inciso II, também viol a o 

direito à vida e à saúde dos usuários do SUS; porta nto, o 

próprio artigo 196 e o princípio da proporcionalida de, 

diante da existência de outros meios coercitivos me nos 

gravosos ao interesse público. 

Ante o fato de os direitos fundamentais 

sociais exigirem prestações positivas, ações do Est ado, 

prestações por parte do Estado, põe-se em relevo a dimensão 

econômica e a análise não apenas da conveniência e 

oportunidade da adoção da medida, mas da possibilid ade, 

significando que a efetiva realização das prestaçõe s 

reclamadas não é possível sem que se despenda algum  

recurso, dependendo, em última análise, da conjuntu ra 

inclusive econômica e financeira. Mas, de qualquer forma, 



como falamos no início da nossa exposição, ano a an o, a 

União vem aportando mais recursos para a área de sa úde, 

buscando atingir o máximo de garantia de acesso aos  meios 

de defesa da saúde pública a todo cidadão. 

Assim, a atuação do administrador está 

limitada pela cláusula de reserva do financeirament e 

possível. Esse é um dos fundamentos maiores da defe sa da 

União junto às liminares que são concedidas para bl oqueio 

de bens ou fornecimento de dados medicamentos e de serviços 

de saúde, a cláusula de reserva do financeiramente 

possível, devendo utilizar-se de escolhas que benef iciem a 

maior parte da população. 

Há um caso que ocorreu no interior de São 

Paulo – eu sou de lá, tenho conhecimento -, em que um juiz, 

num determinado caso, num único caso individual, bl oqueou 

bens do orçamento municipal da área de saúde para u ma 

determinada parte. Esse prefeito cumpriu a determin ação - 

era uma determinação imediata – e, depois, foi ao j uiz, 

entregou a chave da prefeitura e disse: eu não tenh o mais 

um centavo para gastar na área de saúde, porque tod o o meu 

orçamento foi única e exclusivamente para um único 

indivíduo. Então, a cláusula do financeiramente pos sível é 

extremamente relevante de ser analisada e levada em  

consideração.  

A atuação do Judiciário nas ações 

individuais de saúde terá repercussão direta sobre a 



alocação de recursos públicos, atingindo, ainda que  não 

intencionalmente, toda a população beneficiada pelo  SUS. 

Isso porque o administrador terá de retirar recurso s 

financeiros de uma determinada área prioritária com  intuito 

de aplicar em outra em cumprimento a decisão judici al. 

Portanto, as decisões podem até atender às 

necessidades imediatas de determinados jurisdiciona dos, 

mas, a curto prazo, impedirão políticas estatais na  

promoção da saúde pública. 

Em conclusão, Senhor Presidente, nesta 

inevitável colisão de direitos, deverá prevalecer a  saúde 

coletivamente considerada e a garantia de implement ação de 

políticas públicas verdadeiramente indispensáveis a o 

cidadão. 

Desejamos que esses debates que ocorrerão ao 

longo dessa e da próxima semana possam ser extremam ente 

esclarecedores sobre as várias e importantes questõ es da 

política pública na área de saúde no nosso País. 

Cumprimento novamente o Supremo e desejo a 

todos que acompanharão as audiências públicas que s ejam 

feitos os melhores debates possíveis e que, futuram ente, o 

Supremo possa, então, com esses dados todos, chegar  a uma 

conclusão final em questões extremamente complexas e 

trágicas mesmo, no que diz respeito à saúde pública  e ao 

atendimento do cidadão. 



Muito obrigado, Senhor Presidente, pelo 

tempo. 

 


