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RESUMO: O trabalho proposto tem por objetivo analisar posições sobre os 
mecanismos processuais mandatórios e as ações públicas e privadas 
demandantes de medicamentos ao poder público, como também instituir o 
entendimento dos órgãos judiciários na delegação de recursos do orçamento 
estatal para a saúde, a fim de buscar critérios razoáveis para a efetividade deste 
direito no Brasil e para a justa medida da preservação das instituições. Desde a 
reformulação das estruturas doutrinárias acerca da ciência jurídica, a partir de 
uma nova interação do direito com a realidade social pós-guerra, as vertentes 
neoconstitucionalistas assumem o caráter embasador de regulação das relações 
sociais, personalizadas na figura de um judiciário leviatânico e protagonista no 
panorama do Estado Democrático de Direito. Com isso, a expansão dos textos 
legais, sobretudo constitucionais, e a inserção de normas jurídicas ainda em 
análise, do ponto de vista doutrinário e hermenêutico, corroboram para novas 
triangulações entre cidadão, litígio e Estado. Esta relação será abordada no 
trabalho proposto, no âmbito do direito à saúde, e do estabelecimento de 
parâmetros para a judicialização de demandas farmacêuticas, com o foco na 
garantia do acesso à justiça e na interpretação das categorias de direitos 
fundamentais sob a óptica da transindividualidade, o que incrusta a disposição 
por medicamentos não exclusiva ao âmbito individual. Desse modo, foram 
categorizados as novas funções jurisdicionais (como a garantia de políticas 
públicas) e o estudo do desequilíbrio neoconstitucional entre os poderes, o que 
é de extrema relevância para as nuances institucionais, a fim de estabelecer 
paradigmas democráticos para a atuação do Poder Judiciário no que diz respeito 
à distribuição de medicamentos. Sob essa perspectiva, foram utilizados os 
métodos de revisão bibliográfica, estudo de jurisprudência brasileira e de atos 
legislativos e administrativos, como a revisão da Audiência Pública sobre as 
Suspensões de Tutela Antecipada (STAs) 175 e 178 e da Portaria nº 3.916/98. 
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