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RESUMO 

 

A previsão expressa do direito à saúde foi umas das inovações da Constituição de 

1988. E a concretização desse direito demanda uma atuação estatal positiva, ou seja, a sua 

efetivação depende da realização de políticas públicas pelo Estado. Tendo isso em vista, um 

dos impasses relativos a sua efetivação é possibilidade do Poder Judiciário compelir a 

Administração Pública a conceder serviço ou benefício ligado à saúde, como fornecimento de 

medicamentos.  

O principal argumento contrário a essa intervenção judicial reside no fato das 

prestações relacionadas ao direito à saúde – assim como no caso dos demais direitos sociais – 

dependerem da disponibilidade de recursos financeiros, estando submetidas, desta forma, à 

chamada “reserva do possível”. 

Neste sentido, sustenta-se, também, que o Judiciário não seria constitucionalmente 

legitimado para decidir de qual forma os recursos públicos serão gastos, papel esse destinado 

ao Poder Legislativo, que possui competência para dispor sobre matéria orçamentária. Desta 

forma, uma atuação judicial excessiva e irrestrita atentaria contra o princípio da separação dos 

poderes. 

Diante disso, o presente estudo terá por escopo a análise da legitimidade da 

intervenção do Poder Judiciário no fornecimento de medicamentos, prestação social abrangida 

pelo direito à saúde, tendo em vista os conceitos de mínimo existencial e reserva do possível, 

bem como o fato do Estado brasileiro estar constitucionalmente obrigado a atuar em prol da 

materialização dos direitos fundamentais de caráter social.  

.  

Palavras-chaves: direito à saúde; direitos sociais; reserva do possível; separação dos poderes; 

mínimo existencial.  

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The provision by law of public healthcare was an important innovation of the 

Brazilian Constitution of 1988. The full realization of this provision demands specific policies 

from the State. The possibility of judiciary interventions in healthcare policies, such as the 

free supplying of medicines, is one of the deadlocks of this subject. 

The main argument against this judicial intervention lies in the fact of healthcare 

benefits - as well all other social rights - depend on the availability of financial resources, 

being subjected, thus,to the "possible budget constraints" principle. 

At the same time, one can argue that Judiciary has no constitutional power to allocate 

public resources, since budgetary decision is a role of Legislative. Hence, an excessive and 

unrestrained judicial action would undermine the principle of separation of powers. 

Therefore, this monograph intends to study the legitimacy of the judiciary intervention 

in medicine supply – one of the mandatory provisions of public healthcare – in the light of the 

concepts of existential minimum and possible budget constraints, as well the constitutional 

obligation of Brazilian State to promote the full realization of social rights.  

 

Key-words: public healthcare, social rights, existential minimum, possible budget constraints, 

separation of powers. 

  



SUMÁRIO 
 

 
INTRODUÇÃO........................................................................................................ 7 

PRIMEIRO CAPÍTULO: O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO DE 

1988..........................................................................................................................  

 

10 

1.1 – O DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL...... 10 

1.2 – O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.................................................................. 13 

1.3 – O FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS........................ 15 

SEGUNDO CAPÍTULO: A RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO 

EXISTENCIAL........................................................................................................ 

 

18 

TERCEIRO CAPÍTULO: A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS........................................................... 

 

27 

QUARTO CAPÍTULO: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL........................................................................................... 

 

36 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 47 

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................... 49 

 

 

 

  



 

7 
 

INTRODUÇÃO 

 
Como bem afirma Ingo Sarlet, desde a promulgação da Constituição de 1988, o debate 

sobre a efetividade dos direitos fundamentais e da eficácia social que eles alcançaram não 

perdeu a atualidade, e continua sendo um desafio para Estado1. Com o acolhimento dos 

direitos sociais como direitos fundamentais, surgiu o direito subjetivo de se exigir do Estado a 

concretização desses direitos, cuja materialização é condicionada à atuação do poder público.  

Isso pode ser percebido pelo fato de ser cada vez mais crescente a judicialização de 

demandas em face do Estado por prestações sociais, sendo notórias as que versam sobre 

questões ligadas ao direito à saúde, como o fornecimento de medicamentos. Com efeito, é 

perceptível o interesse de muitos acadêmicos na discussão acerca da possibilidade do Poder 

Judiciário rever atos da administração pública a fim de garantir ao indivíduo uma prestação de 

cunho social. 

A questão é controvertida, pois, além do debate em torno princípio da separação dos 

poderes, tem-se a colisão entre a reserva do financeiramente possível e o dever constitucional 

atribuído ao Estado de garantir a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais sociais. 

Há quem afirme que o direito à saúde, assim como os demais direitos sociais, não são 

direitos fundamentais propriamente ditos, sendo as normas que os garantem dotadas de 

conteúdo programático, ou seja, destinadas apenas à fixação de metas a serem perquiridas 

pelo Estado. Partindo-se do pressuposto que a Constituição atual está inserida em um contexto 

de Estado Social Democrático de Direito, logo de plano há de se verificar que esse 

entendimento não é o mais adequado, sob pena de se atribuir ao texto constitucional uma 

dimensão meramente formal.    

No caso específico do fornecimento de medicamentos, a favor da atuação judicial 

argumenta-se que se trata de prestação destinada à concretização do direito à saúde, que, por 

sua vez, se encontra vinculado ao direito à vida, e, consequentemente, à dignidade da pessoa 

humana. Como o poder público nem sempre atende de maneira satisfatória as necessidades 

apresentadas pelos usuários da saúde pública, caberia ao Poder Judiciário garantir o direito 

constitucional à saúde. 

Por outro lado, temos os argumentos que são utilizados, de uma maneira geral, em 

todas as situações onde há interferência judicial nas demandas por direitos sociais. Sustenta-se 
                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 24, jul. 2008. 
Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html. Acessado 
em 24/07/2013. 
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que decisões judiciais no sentido de compelir o poder público a fornecer medicamentos não 

constantes nas políticas públicas desenvolvidas pelo poder público invade a esfera de atuação 

do Poder Legislativo, que tem legitimidade conferida pela Constituição e pelo voto popular 

para dispor sobre o orçamento público, e do Poder Executivo, que tem detém a função de 

administrar as políticas públicas de acordo com os recursos disponíveis, as necessidades a 

serem supridas e a reserva orçamentária estabelecida pelo Legislativo. Além disso, a atuação 

judicial atentaria contra a reserva do possível, o que, em alguns casos, implicaria na 

transferência de recursos financeiros, a princípio destinados à coletividade, para a satisfação 

de uma demanda individualizada.  

A solução para essa controvérsia não é singela. Em termos práticos, temos que a 

saúde, como direito fundamental social, deve ser promovida pelo Estado, de modo que atenda 

a todos. E sendo um direito subjetivo, uma eventual intervenção judicial no sentido de 

garanti-la é legítima.  

Ocorre que, nas demandas por medicamentos, decisões judiciais irrazoáveis, podem, 

de fato, gerar um custo alto para a administração pública, e consequentemente, para os 

próprios usuários do sistema público de saúde. Mas, o que seriam decisões irrazoáveis? 

Condenar o Estado a conceder medicamento não constante nas políticas elaboradas pelos 

entes federativos, por si só, já configuraria lesão à separação dos poderes e à reserva do 

possível? E se esse medicamento for imprescindível à manutenção da vida de um indivíduo, 

há de se considerar que o direito à saúde se encontra inserido na ideia de que existe um 

mínimo existencial que deve ser tutelado pelo Estado? Além dessas questões, temos, ainda, a 

razoabilidade de se compelir o poder público a fornecer medicamentos experimentais ou de 

eficácia não comprovada. 

Com o desenvolvimento desta pesquisa, e mediante a análise dos argumentos pró e 

contra a atuação judicial, foi possível perceber que é difícil encontrar uma solução em abstrato 

para os impasses que permeiam o fornecimento gratuito de medicamentos, sendo 

extremamente importante a análise das particularidades do caso concreto.  

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assume um papel de extrema 

importância, visto que as suas decisões criam precedentes a serem utilizados pelos tribunais 

inferiores, o que acaba evitando o proferimento de decisões que favorecem apenas alguns 

indivíduos, ferindo o princípio da isonomia.  

O trabalho se inicia com a apresentação do tratamento dado ao direito à saúde pela 

Constituição de 1988, que claramente o acolheu como direito fundamental. Posteriormente é 
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feita uma breve exposição sobre a organização do Sistema Único de Saúde e as normas 

constitucionais e infraconstitucionais a ele pertinentes, para então adentrar na questão 

específica do fornecimento de medicamentos pelo Estado. 

No segundo capítulo, é feita uma abordagem conceitual e doutrinária da reserva do 

possível e do mínimo existencial, bem como da aplicabilidade desses conceitos nas demandas 

por direitos sociais, com enfoque no fornecimento de medicamentos. 

Já no terceiro capítulo, trata-se da judicialização das demandas por direitos sociais - 

em especial no que tange às demandas por medicamentos -, suas possíveis causas e as críticas 

que mais frequentemente a atingem, passando-se pelas funções dos três poderes estatais e a 

importância que o Poder Judiciário conquistou a partir do neoconstitucionalismo. 

O quarto e último capítulo é destinado à análise do tratamento dado pelo Supremo 

Tribunal Federal às ações movidas em face do Estado pelo fornecimento e medicamentos 

entre os anos de 2005 a 2013. 

Desse modo, embora não haja pretensão de esgotar o tema, espera-se concluir por qual 

seria a melhor solução para a problemática em tela, contribuindo, de alguma forma, para a 

gama de estudos existentes a respeito. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO: O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

1.1 - O DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL 

 

Os direitos sociais, que ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com a 

Constituição de 19342, foram acolhidos pela Constituição Federal de 1988 como direitos 

fundamentais. O atual texto constitucional não apenas prevê a existência de direitos sociais 

fundamentais, como também não faz distinção entre tais direitos e os direitos individuais e 

coletivos previstos no seu art. 5º3. 

José Afonso da Silva conceitua os direitos sociais como  

 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições 
de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 
igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na 
medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da 
igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível 
com o exercício efetivo da liberdade4.  

 

Nos termos do art. 6º do texto constitucional, são direitos sociais a educação, a saúde, 

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

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. A previsão expressa do direito à 

saúde foi umas das inovações da Constituição de 1988. Nas Constituições anteriores havia 

apenas disposições esparsas sobre a questão5, e a prestação de serviço público de saúde estava 

restrita aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal. 

                                                 
2 A Constituição de 1934 inaugurou no país a ideia de Estado Social de Direito que, a partir de então, esteve 
presente nas Constituições seguintes, sendo elas de caráter autoritário ou democrático. Com os Títulos 
denominados “Da Ordem Econômica e Social” e “Da Família, da Educação e da Cultura”, a Constituição 
promulgada em 1934 se reveste de uma concepção de Estado que intervém na economia e nos demais setores da 
sociedade para garantir aos seus cidadãos que a igualdade não ficasse somente no plano formal.  
Neste sentido, ver Fohrmann, Ana Paula Costa Barbosa; MOURA, Aline da Cruz de. The Rule of Law in Brazil 
in: KOETTER, Matthias; SCHUPPERT, Gunnar Folke. Understandings of the Rule of Law in Various Legal 
Orders of the World. Rule of Law Working Paper Series N. 19, Berlin (ISSN 2192‐6905). Disponível em: 
�http://wikis.fu-
berlin.de/download/attachments/22347905/Fohrmann+Moura+Brazil.pdf?version=1&modificationDate=131590
6552000� . Acessado em 15/10/2013. 
3  MENDES, Gilmar Ferreira e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional. 7ª edição revista e 
atualizada. 2012. Editora Saraiva. São Paulo. p. 692. 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª edição revista e atualizada (até a EC n. 
71, de 29/11/2012). São Paulo: Malheiros, 2013. p. 288 e 289.  
 



 

11 
 

No art. 196 da Constituição temos que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. Nesse sentido, o art. 197 prevê que são de relevância pública as ações 

e serviços de saúde.  

Ao prever que a saúde é “direito de todos”, devendo ser concretizada através de 

“políticas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação”, a Constituição vincula tal direito ao princípio da igualdade (art. 5º, 

caput). A respeito, o atual texto constitucional se reveste de uma concepção de Estado Social 

de Direito, que intervém na economia e nos demais setores da sociedade para garantir aos 

seus cidadãos que a igualdade não fique somente no plano formal.  

Sendo assim, as políticas públicas na área da saúde devem objetivar atender a todos os 

indivíduos, sem qualquer distinção. Um exemplo de política para o acesso universal ao 

sistema de saúde é a quebra de patente de medicamentos para o tratamento da AIDS e o 

Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis6.  

O direito à saúde, como os demais direitos fundamentais sociais, possui uma dimensão 

de natureza negativa e outra de natureza positiva, e isso pode ser percebido com a leitura dos 

arts. 196 a 200 da Constituição Federal.  

A dimensão negativa, ou seja, a ideia do direito à saúde como direito de defesa, 

resguarda o indivíduo dos atos praticados pelo Estado ou por outros indivíduos que atentem 

contra a saúde, na medida em que ela é “direito de todos”, podendo tais atos serem sujeitos à 

demanda judicial, proposta pelo titular do direito violado. Desta forma, temos que o direito à 

saúde está intimamente ligado ao direito à vida, à integridade física e a dignidade da pessoa 

humana.  

De acordo com Ingo Sarlet, à dimensão negativa também se aplica o princípio da 

proibição do retrocesso, que impede que o legislador venha a desconstituir a concretização de 

direitos sociais que ele mesmo havia dado às normas constitucionais, especialmente se essas 

normas dependerem de regulamentação infraconstitucional para atingirem a eficácia plena7. 

                                                 
6 Antes da implementação dessas medidas era comum o deferimento de pedidos de obtenção dos referidos 
medicamentos pelo STF, o que ocasionava à administração pública gastos elevados, cf. MENDES, Gilmar 
Ferreira e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional. 7ª edição revista e atualizada. 2012. 
Editora Saraiva. São Paulo. p. 696. 
7  SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à 
saúde na Constituição de 1988. Revista Eletrônica sobre a reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, nº 11, setembro/outubro/novembro, 2007. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acessado em 25/07/2013. p. 10. 
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Logo, não deve o legislador revogar lei ou ato normativo infraconstitucional que concretize o 

direito à saúde. 

Já a dimensão positiva está relacionada à ideia do direito à saúde como direito à 

prestação, e implica na necessidade de atuação dos entes públicos, mediante política social e 

econômica, no sentido de garantir a sua concretização, visto que a saúde é dever do Estado. 

Também implica na possibilidade do titular desse direito demandar contra o poder público, 

judicialmente, para que lhe seja concedida alguma prestação material – como o fornecimento 

de medicamentos, a internação hospitalar, cirurgia, tratamento médico, dentre outras. 

O art. 196 também confere ao direito à saúde uma dimensão preventiva, haja vista que 

as políticas a serem implementadas pelo Estado para a sua materialização terão por objeto a 

redução do risco de doença e outros agravos.  

O direito à saúde, como direito fundamental social, goza de aplicação imediata8. E, 

como se pode ver com a leitura dos art. 196 a 200 da Lei Maior, a concretização desse direito 

demanda uma atuação estatal positiva, ou seja, a sua efetivação depende da realização de 

políticas públicas pelo Estado.  

A respeito, a Constituição atribuiu competência comum aos entes federativos para 

cuidar da saúde, consoante o seu art. 23, II. Isto significa dizer que compete à União, aos 

Estados e aos Municípios a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a 

promoção da saúde. 

Em relação à repartição de competência legislativa, a Constituição estabeleceu 

competência concorrente aos entes federativos, conforme seu o art. 24, XII. Desta forma, 

compete à União estabelecer normas gerais (art. 24, § 1º), aos Estados criarem normas 

suplementares (art. 24, §2º) e aos Municípios legislarem sobre os assuntos relativos à saúde 

que sejam de interesse local, bem como suplementarem a legislação federal e a estadual no 

que couber (art. 30, I e II).  

Tendo em vista que o poder público nem sempre atende de maneira satisfatória as 

necessidades básicas dos titulares do direito à saúde, um dos impasses relativos à efetivação 

desse direito é possibilidade do Poder Judiciário compelir a administração pública a conceder 

serviço ou benefício ligado à saúde.  

                                                 
8 Art. 5º, §1º, CF: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata.” 
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Contra a existência de um direito subjetivo individual à saúde, argumenta-se que se 

trata de direito que implica na alocação de recursos, estando submetido à disponibilidade de 

recursos públicos. Por esta ótica, o direito à saúde, como direito social, seria norma 

programática, sendo aplicável apenas na medida da lei que o concretiza.  

Ocorre que ao elevar o direito à saúde à categoria dos direitos fundamentais, o texto 

constitucional atrela seu conteúdo às características típicas desses direitos, como, por 

exemplo, a imprescritibilidade, inalienabilidade, oponibilidade erga omnes, auto-

aplicabilidade, caráter absoluto e prioridade, vinculando-o, desta forma, à noção de dignidade 

da pessoa humana9. 

Nesse sentido, conforme leciona Gilmar Ferreira Mendes,  

 

Dizer que a norma do art. 196, por tratar de um direito social, consubstancia-
se tão somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas 
indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria 
negar a força normativa da Constituição10. 

 

Desta forma, a princípio, existindo um direito subjetivo individual à saúde, posto que a 

Constituição a define como direito fundamental, nada impede que ele seja pleiteado através da 

via judicial.  

 

1.2 – O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O art. 198 da Constituição instituiu que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com a 

observância da descentralização, com direção única em cada esfera de governo (inciso I); do 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais (inciso II); e da participação da comunidade (inciso III). Esse sistema 

único é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º da Constituição). 

No art. 200 da Constituição constam algumas das competências a ele atribuídas11. Ressalte-se 

                                                 
9 GOUVÊA, Marcos Maselli. O Direito ao Fornecimento Estatal de Medicamentos. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, vol. 370, p. 103-134, 2003. Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/dirhum/doutrina/id507.htm>. 
Acessado em 25/10/2013. 
10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª edição 
revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 696. 
11 Art. 200, Constituição Federal: Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 
lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
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que a descentralização do SUS busca atender as particularidades e as necessidades de cada 

região do país. 

Em 1990 foi promulgada a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que veio a 

regulamentar “as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado” (art. 

1º), bem como a estruturar o Sistema Único de Saúde – SUS a que se refere o art. 198, caput 

da Constituição, definido pelo art. 4º da referida Lei como “o conjunto de ações e serviços de 

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

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público”. Em caráter 

complementar, poderá a iniciativa privada participar do SUS (art. 4º, § 2). 

No art. 2º, § 1º da Lei 8.080/90 está previsto que o dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Percebe-se nesse dispositivo a preocupação do legislador infraconstitucional 

com a garantia tanto de medidas preventivas quanto curativas que assegurem a todos o direito 

à saúde. 

Além de estruturar o SUS, a Lei nº 8.080/90, no seu art. 7º fixa os princípios pelos 

quais sua atuação deve se guiar12. De acordo com Luís Roberto Barroso, dentre esses 

                                                                                                                                                         
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; VI - 
fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
12 Art. 7º, Lei 8.080/90: As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral; IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da 
comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) 
ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI 
- conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de 
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princípios, vale ressaltar o da universalidade (art. 7º, I), intimamente relacionado ao princípio 

da igualdade, através do qual se garante a todas as pessoas o acesso às ações e serviços de 

saúde disponíveis, e o da descentralização (art. 7º, IX), que busca atribuir prioritariamente aos 

Municípios a responsabilidade na execução das políticas de saúde em geral, e de distribuição 

de medicamentos em particular13.  

A direção do SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da 

Saúde (art. 9º, I); no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente (art. 9º, II); e no âmbito dos Municípios, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente (art. 9º, III).  As competências de cada ente 

federativo no tange à direção do SUS se encontram nos arts. 16 a 19 da Lei 8.8080/90.  

 

1.3 – O FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS 

 

Uma das funções do SUS, nos termos do art. 6º, VI da Lei 8.080/90, é a formulação da 

política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse da 

saúde e a participação na sua produção.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, a quem cabe a direção do SUS na esfera federal, 

editou a Portaria nº 3.916/1998, que estabeleceu a Política Nacional de Medicamentos, cujo 

objetivo principal é “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a 

promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”14, e 

elaborou a Relação Nacional de Medicamentos, também conhecida como RENAME.  

A Portaria nº 3.916/1998 pode ser considerada como o referencial de toda a estrutura 

de fornecimento de medicamentos, visto que outros atos normativos são baseados em suas 

disposições15. Consequentemente, por sua vez, a RENAME serve como base para a 

organização das listas estaduais e municipais, favorecendo o processo de descentralização da 

gestão na área da saúde, sendo organizada conforme as patologias e agravos à saúde mais 

                                                                                                                                                         
resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
13 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf. Acessado em 10/07/2013. p. 15 e 16. 
14Portaria nº 3.916/1998, disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acessado em 23/10/2013. 
15 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf. Acessado em 10/07/2013. p. 17. 
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relevantes e prevalentes, respeitadas as particularidades de cada região do território 

nacional16.  

Os medicamentos de caráter excepcional, ou seja, aqueles destinados ao tratamento de 

doenças específicas, que acometem uma parcela limitada da população, geralmente de alto 

custo, são de responsabilidade da União e dos Estados, de acordo com a Portaria nº 

2.577/GM/2006 e a Portaria nº 1.321/200717. A primeira prevê a lista de medicamentos que 

estão sob a responsabilidade da União, e a segunda, define os recursos a serem repassados 

pela União aos Estados e ao Distrito Federal para a aquisição e distribuição desses 

medicamentos excepcionais. 

As listas de medicamentos distribuídos gratuitamente por cada ente federativo são 

definidas, pelo menos em tese, tendo em vista as necessidades de saúde prioritárias da 

população. Entretanto, é perceptível a crescente judicialização de demandas, em face do 

Estado, tendo por objeto o fornecimento de medicamentos não constantes nas referidas listas 

ou constantes, mas não fornecidos pelo ente responsável sob a justificativa de insuficiência de 

recurso.  

Pode-se dizer que os problemas específicos da judicialização da saúde são as 

demandas que visam o fornecimento de medicamentos: (i) tendo por fundamento prescrições 

de médicos particulares; (ii) que não constam da lista do SUS; (iii) experimentais ou 

associados à terapia alternativa; (iv) não fornecidos pelo SUS, sendo que este disponibiliza 

um similar. Nesses casos, tem-se discutido se as decisões judiciais no sentido de compelir a 

administração pública a fornecer medicamento violam o princípio da universalidade e 

igualdade de acesso às políticas públicas de saúde (art. 7, I, Lei 8.080/90), na medida em que 

favoreceriam determinado grupo de pessoas em detrimento de outras18.  

 No entanto, o impasse principal, que também atinge as demandas relativas aos demais 

direito sociais, gira em torno do fornecimento de medicamentos estar sujeito à disponibilidade 

de recursos financeiros, cuja afetação compete, em razão de previsão constitucional, ao Poder 

Legislativo.  
                                                 
16 PEREIRA. Delvechio de Souza. O Orçamento Público e o Processo de Judicialização do Direito à Saúde. 
Artigo apresentado ao Instituto Serzedello Corrêa – ISC/TCU, como requisito parcial à obtenção do grau de 
Especialista em Orçamento Público. 2010. Brasília. Disponível em: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2055752.PDF. Acessado em 23/10/2013. p. 16. 
17 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf. Acessado em 10/07/2013. p. 18 e 19. 
18 Cf. manifestação do Ministro Gilmar Mendes na Audiência Pública sobre a Saúde.  Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Abertura_MGM.pdf. Acessado em 
27/10/2013. 
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Diante de toda controvérsia que paira sobre o assunto, uma coisa é certa: não basta que 

o direito à saúde esteja formalmente garantido pela Lei Maior e o fornecimento gratuito de 

medicamentos seja objeto de uma política nacional. É imprescindível que o poder público seja 

ativo na implementação de políticas que atendam às demandas relativas à saúde, 

principalmente para levar aos menos favorecidos melhores condições de vida.  

Ocorre que na prática, muitas vezes o poder público deixa de atuar – ou atua de 

maneira ineficiente – para a materialização do direito à saúde, mediante o fornecimento de 

medicamento, o que legitimaria uma atuação judicial, através de provocação do interessado, 

no sentido de forçá-los a agir. Nesse caso, seria a reserva do possível um argumento destinado 

a afastar a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamentos, e, 

consequentemente, pela efetivação do direito à saúde? Caso a resposta seja negativa, e 

entenda-se que os direitos sociais, de uma maneira geral, podem ter a sua eficácia restringida 

pela disponibilidade orçamentária do Estado, deve-se levar com consideração a questão do 

mínimo existencial? 
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SEGUNDO CAPÍTULO: A RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988, pilar de todo ordenamento jurídico, estabeleceu 

expressamente, no seu art. 3º, objetivos fundamentais a serem perquiridos pelo Estado:  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. 

 

O alcance de tais objetivos não é possível sem que haja a promoção de direitos sociais, 

sob pena da promessa de igualdade constante no art. 5º, caput, ficar restrita ao plano formal. 

Pelo disposto no art. 3º, e diante do amplo rol de direitos sociais, é notável a intenção do 

legislador constitucional em garantir a efetividade e a dimensão material dos direitos 

fundamentais, o que é uma característica do Estado Democrático19. 

O fornecimento de medicamentos, prestação vinculada ao direito fundamental social à 

saúde, demanda a alocação de recursos financeiros por parte do Estado, fato de extrema 

relevância no âmbito da efetividade desse direito.   

Os que criticam o status de direito fundamental conferido aos direito sociais –  via de 

regra, os liberais –  argumentam que as normas constitucionais consagradoras desses direitos 

são normas programáticas, e assim sendo, não deveriam estar no texto constitucional, pois as 

suas concretizações dependem das políticas públicas dos órgãos estatais legitimados para 

desenvolvê-las20. Em função desse aspecto econômico da concretização dos direitos sociais 

que se passou a falar em reserva do financeiramente possível. 

A teoria da reserva do possível foi desenvolvida na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, a partir de uma decisão que afastou a responsabilidade 

do Estado de criar vagas suficientes nas universidades públicas para atender a todos os 

candidatos. De acordo com o entendimento proferido pela Corte Constitucional Alemã no 

referido caso, os direitos subjetivos à prestação material conferidos pelo Estado estão 

submetidos à disponibilidade dos recursos financeiros, e essa disponibilidade se encontra no 

campo discricionário das decisões políticas destinadas à elaboração dos orçamentos 
                                                 
19  Nesse sentindo, ver NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Método, 2011, p. 364. 
20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudo sobre direitos fundamentais. 1ª edição brasileira. 2ª edição 
portuguesa. 3ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 260 e 261. 
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públicos21. O direito de exigir do Estado prestações positivas deve, então, corresponder àquilo 

que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade22. Desta forma, a reserva do possível, 

na sua concepção original, expressa não apenas a ideia de que a prestação de direitos sociais 

está condicionada a suficiência de recursos, mas também a de que deve haver razoabilidade na 

prestação exigida.    

Na doutrina brasileira, a reserva do possível é desdobrada em dois fenômenos, quais 

sejam, a inexistência fática de recursos e a reserva do possível jurídica, que seria a ausência 

de autorização orçamentária para determinado gasto específico.  

A questão da existência fática de recursos pode ser associada à ideia de razoabilidade 

da prestação exigida ao Estado, tendo em vista que os recursos disponíveis devem ser 

empregados para atender a todos, e não apenas a quem pleiteia determinada prestação.  Nesse 

passo, a razoabilidade encontraria respaldo no princípio da isonomia, partindo-se do 

pressuposto de que pessoas que estiverem na mesma situação devem receber o mesmo 

tratamento, motivo pelo qual não se pode exigir judicialmente que o Estado forneça algo a um 

indivíduo que não seja possível conceder a todos aqueles que estiverem nas mesmas 

condições23. Aplicando esse entendimento ao fornecimento de medicamentos, não seria 

razoável, por exemplo, que o Poder Judiciário compelisse a administração pública a custear 

em favor de um indivíduo medicamento não fornecido pelo SUS e não comercializado no 

país, se não houver recursos financeiros para disponibilizar tal medicamento para todos 

aqueles que dele necessitem. 

Já a reserva do possível jurídica diz respeito à existência de previsão orçamentária, que 

se dá através de lei, para a realização da prestação social reclamada, tendo em vista que a 

administração pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade24. 

Contra a aplicação da reserva do possível nas demandas por direitos sociais, 

argumenta-se que ela constitui um limite à efetivação desses direitos, posto que, na prática, 

pode ser invocada para afastar a responsabilidade do Estado.  

                                                 
21  KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) caminhos de 
um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. p.52 apud SARLET, Ingo 
Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: 
algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 24, jul. 2008. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html>. Acessado em 24/07/2013. p. 12. 
22  Ibidem. 
23  SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos Direitos Sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In  SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de (Org.); SARMENTO, Daniel (Org.) . Direitos sociais: fundamentos, judicialização e 
direitos sociais em espécie. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.572. 
24  Cf. art. 37, caput da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 
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De acordo com Ingo Sarlet, a reserva do possível constitui limite fático e jurídico dos 

direitos fundamentais, mas pode também atuar, em determinadas circunstâncias, como 

garantia dos direitos fundamentais, observando-se, é claro, os critérios de proporcionalidade e 

o mínimo existencial, como na hipótese de conflito de direitos, quando se cuidar da invocação 

da indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro 

direito fundamental25. Tratando-se do fornecimento de medicamentos, ou melhor, das 

prestações englobadas pelo direito à saúde, de uma maneira geral, equivaleria dizer que a 

invocação da reserva do possível pelo ente estatal poderia garantir que recursos previamente 

destinados à consecução de medidas voltadas para o direito à saúde da coletividade não 

fossem realocados para a satisfação de prestação exigida por um indivíduo perante o Poder 

Judiciário.  

De fato, o desenvolvimento de políticas para a materialização de direitos sociais está 

condicionado à disponibilidade de recursos financeiros, estando a cargo do Poder Legislativo 

dispor sobre matéria orçamentária26. Tais recursos nem sempre são suficientes para garantir 

integralmente o bem-estar de todos. Entretanto, independente disso, no contexto de Estado 

Democrático de Direito em que a Constituição Federal de 1988 se insere, o Estado está 

constitucionalmente obrigado a atuar em prol da efetividade máxima dos direitos 

fundamentais de caráter social.  

Nesse sentido, Luís Roberto Barroso afirma que o Estado Constitucional de Direito 

está atrelado à dignidade da pessoa humana e à ideia de centralidade dos direitos 

fundamentais, bem como aponta como vetores desses direitos a liberdade, igualdade e o 

mínimo existencial: 

 

Os direitos fundamentais incluem: a) a liberdade, isto é, a autonomia da 
vontade, o direito de cada um eleger seus projetos existenciais; b) a 
igualdade, que é o direito de ser tratado com a mesma dignidade que todas as 
pessoas, sem discriminações arbitrárias e exclusões evitáveis; c) o mínimo 
existencial, que corresponde às condições elementares de educação, saúde e 
renda que permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores 
civilizatórios e a participação esclarecida no processo político e no debate 
público. Os três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever 
de realizar os direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como 

                                                 
25  SARLET, Ingo Wolfgang.  Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um balanço 
aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Artigos>. 
Acessado em 24/07/2013. p.25. 
26  Cf. art. 165 e seguintes da Constituição Federal. 
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limite mínimo o núcleo essencial desses direitos27. 
 

A construção doutrinária acerca da existência de um mínimo existencial inerente aos 

direitos fundamentais é de extrema relevância para as discussões a respeito da aplicabilidade 

da reserva do possível. Mais do que isso, a ideia segundo a qual existem condições básicas e 

indispensáveis à existência humana é pressuposto da igualdade material, visto que o mínimo 

existencial consubstancia-se no conjunto de direitos fundamentais sem os quais a dignidade 

da pessoa humana é confiscada28. E isto significa dizer que o mínimo existencial fundamenta-

se na dignidade da pessoa humana.  

A teoria sobre o mínimo existencial surgiu também na Alemanha, mais 

especificamente em decisão do Tribunal Federal Administrativo Alemão proferida em 1953, e 

posteriormente foi introduzida na jurisprudência daquele Estado29. 

Ricardo Lobo Torres, autor do primeiro estudo sobre o tema na doutrina brasileira30, 

conceitua o mínimo existencial como “direito às condições mínimas de existência humana 

digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais 

positivas”, constituindo uma das condições para o exercício da liberdade e dos direitos 

humanos, e podendo se expressar, por exemplo, no princípio da igualdade, na proclamação do 

respeito à dignidade humana, na cláusula do Estado Social de Direito ou no devido processo 

legal31.  

O mínimo existencial, de acordo com o referido doutrinador, tem um viés negativo e 

outro positivo, que ele chama, respectivamente, de status negativus e status positivus 

libertatis32. O status negativus significa que o poder de imposição do Estado não pode invadir 

a esfera de liberdade mínima do indivíduo, representada pelo direito à subsistência, e está 

presente, principalmente, no direito tributário, através de imunidades fiscais33. Já o status 

positivus libertatis, compreende as prestações estatais obrigatórias e necessárias ao mínimo 
                                                 
27  BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf>. Acessado em 10/07/2013. p. 10.  
28  Cf. argumentação da Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, na decisão que negou seguimento 
ao Agravo de Instrumento nº 564035.  
29  SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos Direitos Sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In  SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de (Org.); SARMENTO, Daniel (Org.) . Direitos sociais: fundamentos, judicialização e 
direitos sociais em espécie. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 553 – 586.   
30  Este estudo trata-se de um artigo intitulado “O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais”, publicado 
originalmente na Revista de Direito Administrativo, nº 177, 1989, p. 20 – 49. 
31 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direito Fundamentais. Revista de Direito da 
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, volume 42, 1990. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/pge/exibeConteudo?article-id=865789>. Acessado em  29/10/2013. p. 69 – 78. 
32 Ibidem. p. 70.  
33 Ibidem. p. 71. 
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existencial, ou seja, as prestações de serviço público não oneradas por taxas, como por 

exemplo, ensino e assistência médica gratuitos34. Esse status positivus libertatis não se 

confunde com o status positivus socialis, que compreende as prestações estatais destinadas à 

satisfação dos direitos sociais, e só é garantido na medida da reserva do possível ou na 

conformidade da autorização orçamentária. O mínimo existencial não se confunde, pois, com 

os direitos sociais e econômicos, que, para Ricardo Lobo Torres, não são direitos 

fundamentais e nem devem ser passíveis de judicialização: 

 

Com a emergência dos direitos humanos nas últimas décadas, todavia, 
passou-se a cogitar da judicialização das políticas orçamentárias. Mas, a 
nosso ver, há que se manter a distinção, que se tem feito ao longo deste 
artigo entre direitos fundamentais e direitos sociais: aqueles são garantidos 
até mesmo se não contemplados por políticas públicas; os direitos sociais, 
sujeitos à reserva do possível, isto é, à reserva de políticas públicas e de 
verbas orçamentárias, não justificam a judicialização.35 

 

Em que pese a importante contribuição do estudo desse renomado autor, o presente 

trabalho parte do pressuposto que os direitos sociais são direitos fundamentais, o que justifica 

a problemática específica aqui abordada, que é a atuação judicial, mediante provocação do 

interessado, no sentido de forçar os entes  públicos a fornecerem medicamentos – 

problemática que pode ser estendida aos demais direitos sociais. E, conforme já foi dito, a 

ideia de um mínimo existencial presente em todos os direitos fundamentais sociais é relevante 

para as discussões sobre a aplicabilidade da reserva do possível. Assim sendo, convém buscar 

na doutrina pátria outras formulações acerca do mínimo existencial, que sejam mais 

adequadas aos pressupostos desse estudo. 

Daniel Sarmento36 considera que o mínimo existencial corresponde à garantia das 

condições materiais básicas da vida, e também atribui a ele uma dimensão positiva e outra 

negativa. A primeira atua como impedimento da prática de atos, tanto pelo Estado quanto por 

particulares, que subtraiam do indivíduo as referidas condições básicas. A segunda envolve 

um conjunto essencial de direitos prestacionais.    

Entende, também, que “a inserção ou não de determinada prestação no âmbito do 

mínimo existencial não pode ser realizada in abstracto, ignorando a condição específica do 
                                                 
34 Ibidem. p. 71 – 72. 
35 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial como Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais.  In 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Org.); SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos sociais: fundamentos, 
judicialização e direitos sociais em espécie. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 328. 
36 SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos Direitos Sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In  SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de (Org.); SARMENTO, Daniel (Org.) . Direitos sociais: fundamentos, judicialização e 
direitos sociais em espécie. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 576.  
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titular do direito”37. Nessa linha de raciocínio, seria relevante verificar se quem pleiteia 

judicialmente o fornecimento de determinada prestação pelo Estado possui condições 

financeiras para arcar com prestação. A princípio, não seria adequado aplicar esse 

entendimento ao direito à saúde, em razão do caráter universal desse direito. Contudo, no caso 

concreto, se em uma ação judicial é pleiteado o fornecimento de medicamento de alto custo 

não fornecido pelo poder público, cuja aquisição implicará em deslocamento de recursos 

públicos que seriam destinados a realização de política que beneficiasse a coletividade, não 

seria irrazoável, dependendo do tipo de medicamento, que o juiz decidisse a causa levando em 

consideração a situação econômica do indivíduo.  

A respeito das prestações que compõem o conjunto essencial de direitos prestacionais, 

Ana Paula de Barcellos propõe uma relação de prestações componentes do mínimo 

existencial, a saber: educação fundamental, saúde básica, assistência em caso de necessitados 

e acesso à justiça38. No entanto, reconhece que o conceito de mínimo existencial é construído 

historicamente, em face das circunstâncias e possibilidades da sociedade, tanto financeiras e 

econômicas quanto culturais, sendo, portanto, passível de adaptação e rediscussão diante de 

mudanças na sociedade, sobretudo para fins de sua ampliação39.  

No caso do direito à saúde, temos que o seu vínculo com o mínimo existencial decorre 

do fato desse direito ser imprescindível para a garantia de outro direito fundamental, o direito 

à vida, assegurado pelo art. 5º, caput da Constituição Federal.   

A Constituição não prevê expressamente quais prestações seriam abarcadas pelo 

direito à saúde. No entanto, o seu art. 196 dispõe que a saúde será garantida “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”. Logo, depreende-se que o direito à saúde tem uma dimensão preventiva e 

curativa, podendo-se afirmar que o fornecimento de medicamentos, como parte da dimensão 

curativa, é uma das prestações que compõem o núcleo essencial desse direito. Sendo assim, o 

fornecimento de medicamentos é uma prestação que pode ser exigida do Estado, podendo isso 
                                                 
37 Ibidem, p. 577. 
38 Barcellos, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de janeiro: Renovar, 2002, p. 247 – 301 apud SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, 
Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. Revista de 
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 24, jul. 2008. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html>.  Acessado em 24/072013.  
39 BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e os 
valores da abordagem coletiva e abstrata. Revista da Defensoria Pública.  Edição Especial Temática sobre 
Direito à Saúde, São Paulo, Vol.1, p. 143 – 160, jul./dez de 2008. Disponível em 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/documentos/outros/Revista%20n%C2%BA%201%20Vo
lume%201.pdf>. Acessado em 15/07/2013. p. 154. 
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ser justificado pela aplicabilidade imediata das normas definidoras de direito fundamental 

(art. 5º, §1º, Constituição Federal).  

A identificação do direito à saúde como umas das prestações que compõem o mínimo 

existencial é uma forma do Poder Judiciário lidar com impasse que envolve, de um lado, a 

concretização desse direito, e de outro, as eventuais restrições orçamentárias do Estado, pois, 

a partir dessa identificação, já se afasta a concepção contrária ao reconhecimento do direito à 

saúde como direito subjetivo à prestação. E, diante da admissão da existência de um conjunto 

de prestações mínimas, que devem ser concedidas pelo poder público a todos os indivíduos, 

tem-se que a eficácia dos direitos sociais decorre diretamente das normas constitucionais 

sobre a dignidade humana40, o significa que reserva do possível, por si só, não deve ser 

acolhida como argumento válido a afastar a responsabilidade do Estado pela satisfação de 

direitos de cunho social. Mas isso, por si só, insuficiente para solucionar o impasse. 

Assim como não é plausível conferir à reserva do possível caráter absoluto, sob pena 

de se negar a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais, diante da insuficiência 

de recursos para atender integralmente o direito à saúde de todos, não é razoável que se 

entenda que, por se tratar de prestação ligada ao mínimo existencial, o Estado deve ser 

compelido a fornecer todo e qualquer tipo de medicamento, sem que se leve em consideração 

a disponibilidade financeira. Nas palavras de Ingo Sarlet, 

 

(...) o mínimo existencial está sujeito à demonstração e discussão com base 
em elementos probatórios, notadamente no que diz com as necessidades de 
cada um em cada caso, assim como em relação às alternativas efetivamente 
eficientes e indispensáveis de tratamento. A mera apresentação de uma 
requisição médica atestando determinada doença e indicando determinado 
tratamento não se encontra, por certo, imune à contestação, seja para o efeito 
de demonstrar a desnecessidade daquele tratamento ou mesmo a existência 
de alternativa, seja de opção que, embora igualmente eficiente, seja mais 
econômica, viabilizando o atendimento para outras pessoas com o mesmo 
comprometimento orçamentário. Da mesma forma, é possível que o próprio 
tratamento recomendado não seja nem mesmo o melhor disponível ou o que 
de fato seja o menos invasivo para a própria pessoa que se pretende 
tutelar.41  

 

Sendo assim, parece que a solução está na ponderação e no estabelecimento de 

critérios, a depender do caso concreto e do medicamento pleiteado ao poder público, sempre 

                                                 
40 Ibidem. 
41 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 24, jul. 2008. 
Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html>. Acessado em 24/072013. p. 21. 
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tendo em vista a razoabilidade de se compelir a administração pública a conceder a prestação 

requerida. E, sendo a reserva do possível matéria de defesa a ser utilizada pelo Estado, caberá 

a ele o ônus de comprovar a inexistência de recursos. 

Primeiramente, ressalte-se que será levado em consideração, para a discussão aqui 

abordada, apenas os medicamentos que possuem registro no Ministério da Saúde, visto que o 

art. 12 da Lei nº 6.360/76, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, veda a industrialização, 

venda ou entrega ao consumidor de quaisquer desses produtos antes do registro no referido 

órgão. Sendo assim, é possível afirmar, já de antemão, que decisões judiciais que determinem 

o custeio desse tipo de medicamento pelos entes federativos serão ilegais, por contrariarem o 

art. 12 da Lei nº 6360/76, e irrazoáveis, por acarretarem ao poder público gastos, além dos 

previstos, com medicamentos sob os quais não se tem controle de segurança, qualidade e 

eficácia42. 

A respeito, o Conselho Nacional de Justiça, diante das demandas por prestações 

ligadas à saúde, e tendo em vista a Audiência Pública nº 4, realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal, editou a Recomendação nº 31/2010, onde se recomenda aos Tribunais de Justiça dos 

Estados e aos Tribunais Regionais Federais que evitem autorizar o fornecimento de 

medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou em fase experimental43. 

Medicamento constante das listas do SUS, fato que por si só demonstra a sua 

essencialidade, deve ser disponibilizado pelos entes públicos, não havendo o que se falar em 

discricionariedade ou reserva do possível. Quanto a isso não pairam muitas dúvidas, partindo-

se, obviamente, do princípio de que os direitos sociais foram acolhidos pela Lei Maior como 

                                                 
42 Cf. o parecer nº 1.200/2011-AGU/CONJUR-MS/HRP, elaborado pelo Advogado da União Higor Rezende 
Pessoa, que também opina pela ilegalidade de fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA: 
“Portanto, a ausência de registro do medicamento na ANVISA implicar em dizer que: não se sabe se o produto 
traz mais benefícios do que malefícios (segurança); não se sabe se o produto realmente atua sobre a doença para 
que é indicado (eficácia); não se sabe se o produto está sendo fabricado conforme a legislação sanitária 
brasileira, isto é, em lotes iguais; com qualidade de insumos; com processo de fabricação validado pela ANVISA 
(qualidade); não se pode rastrear os lotes de medicamentos para fins de controle sanitário (uma vez que não 
existe lote registrado na ANVISA), impossibilitando a atuação das autoridades sanitárias, na eventualidade de se 
precisar retirar o produto do mercado, para proteger a saúde da população; não se pode fiscalizar o 
estabelecimento de produção do laboratório para verificação o adimplemento das Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) expedidas pela ANVISA; não se pode controlar o seu preço, mormente quando se trata de cumprimento 
de decisão judicial, onde a Administração Pública fica totalmente refém do preço estabelecido pelo laboratório, 
uma vez que é pressionada a cumprir a decisão judicial e o laboratório não está sujeito às regras de fixação de 
preço da ANVISA.” Disponível em: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/PARECER%20Medicamentos_sem_registro_na_anvisa.p
df>. Acessado em 06/11/2013. 
43  A Recomendação nº 31/2010 pode ser encontrada na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-
recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-2010>. Acessado em 10/11/2013. 
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direitos fundamentais e, uma vez conquistados, devem ser mantidos, a fim de se evitar o 

retrocesso social. O princípio da proibição de retrocesso social tem como pressuposto a ideia 

de que o núcleo essencial dos direitos já realizados e efetivados através de medidas estatais 

deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas 

que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, visem simplesmente 

revogá-lo44.  

Então, temos que a controvérsia maior se estabelece quando são pleiteados, perante o 

Poder Judiciário, medicamentos que não constam da lista do SUS. E um dos pontos centrais 

da controvérsia é a questão da legitimidade do Poder Judiciário em determinar que a 

administração pública forneça medicamentos que não foram previamente incluídos nas listas 

do SUS elaboradas pelos órgãos competentes, e dos limites de sua atuação.  

Além da reserva do possível, argumenta-se, em prol da ilegitimidade, que o Poder 

Legislativo é quem possui competência constitucional para decidir sobre a destinação de 

recursos públicos. Desta forma, uma atuação judicial excessiva e irrestrita na seara do 

fornecimento de medicamentos, assim como nas demais prestações abraçadas pelo direito à 

saúde, ofenderia o princípio da separação dos poderes.   

De qualquer forma, a tentativa de chegar a alguma conclusão deve antes passar pela 

análise das funções institucionais de cada um dos poderes constitucionalmente constituídos e 

dos argumentos contra a intervenção judicial na concretização dos direitos fundamentais 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
44 Cf. as lições de J. J. GOMES CANOTILHO, mencionadas pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso 
de Mello, no seu voto proferido na STA 175-AgR/CE. A íntegra do voto pode ser encontrada no Informativo nº 
582 daquele Tribunal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo582.htm#transcricao1>. Acessado em 
02/11/2013. 
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TERCEIRO CAPÍTULO: A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

 

No direito brasileiro, de um modo geral, pode-se afirmar que com o desenvolvimento 

do constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, a Constituição deixou de ser 

um documento meramente político, e as suas normas, especialmente as que versam sobre 

direitos fundamentais, passaram a ser dotadas de imperatividade, centralidade no sistema 

jurídico e superioridade hierárquica em relação ao restante do ordenamento45. E uma 

característica marcante do constitucionalismo atual é a incorporação de valores e opções 

políticas nos textos constitucionais relacionados com a dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais46. 

Com efeito, foram conferidas às normas constitucionais aplicabilidade direta e 

imediata, o que resultou na transformação dos direitos fundamentais em direitos subjetivos 

passíveis de tutela jurisdicional específica47. 

Isso implicou em uma maior atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos 

fundamentais, principalmente no que tange aos direitos sociais. Nesse sentido, muito se tem 

falado em judicialização da política, e, no que diz respeito ao direito à saúde, 

consequentemente, em judicialização da saúde.   

Esse fenômeno significa que questões políticas ou sociais de grande repercussão estão 

sendo decididas pelo Poder Judiciário, e não pelo Congresso Nacional e o Poder Executivo, 

esferas políticas tradicionais, o que implicou na transferência de poder para juízes e 

tribunais48.  

Luís Roberto Barroso aponta três causas que explicariam a judicialização no Brasil: a 

redemocratização do país, consolidada com a promulgação da Constituição de 1988; a 

constitucionalização de matérias que antes ficavam a cargo de decisões políticas e da 

                                                 
45 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. 
Revista Diálogo Jurídico, Salvador, Nº 15, janeiro/fevereiro/março de 2007. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/artigo_controle_pol_ticas_p_blicas_.pdf>. Acessado em 
15/07/2013. p. 2 e 9. 
46  Ibidem. 
47 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf>. Acessado em 10/07/2013. p. 3. 
48 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acessado em 13/11/2013. 
p. 3. 
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legislação infraconstitucional; e o sistema misto de controle de constitucionalidade49. A 

primeira e a última estão vinculadas ao modelo institucional brasileiro, e a segunda expressa 

uma tendência observada também em outros países. 

A redemocratização do país implicou no fortalecimento do Poder Judiciário, tanto em 

relação a sua organização institucional quanto à importância da sua atuação junto à sociedade.  

Quanto à constitucionalização de matérias anteriormente tratadas fora do âmbito da 

Lei Maior, temos que o atual texto constitucional está repleto de normas programáticas, que 

fixam metas a serem atingidas pelo Estado, principalmente no que se refere aos direitos 

fundamentais. Desta forma, na medida em que se confere a um direito o status de norma 

constitucional, o titular desse direito passa a poder exigi-lo judicialmente. Conforme afirma 

Luís Roberto Barroso, “constitucionalizar uma matéria significa transformar política em 

direito” 50.  

           O sistema misto de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento jurídico 

pátrio permite que, através do controle difuso, qualquer tribunal afaste a aplicação de uma lei 

no caso concreto por entender que ela é inconstitucional, podendo a matéria objeto do caso ser 

levada ao Supremo Tribunal Federal através de eventual recurso extraordinário. Também 

possibilita, em sede de controle concreto, que a compatibilidade das demais normas do 

ordenamento jurídico seja apreciada pela referida Corte Constitucional, através das ações de 

controle abstrato. Desta forma, questões políticas e sociais podem ser analisadas, tanto no 

caso concreto quanto no plano abstrato, pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.  

É perceptível que o Supremo Tribunal Federal vem, nos últimos anos, assumindo uma 

postura mais ativa não apenas na implementação de políticas públicas, mas também em 

questões que, além de jurídicas, possuem um viés moral51. Esse ativismo judicial – como é 

chamada essa tendência de atuação judicial pró-ativa observada não só no Supremo Tribunal 

Federal, mas também nos tribunais inferiores – está associado à ideia de participação do 

Judiciário na concretização dos direitos garantidos pela Constituição, com maior interferência 

no campo de atuação que seria, a princípio, dos poderes Legislativo e Executivo52.    

                                                 
49 Ibidem, p. 3 e 4. Na verdade, Barroso afirma que o fenômeno da judicialização tem inúmeras causas, mas, no 
estudo em questão, com o intuito de sistematizar a matéria, preferiu examinar apenas essas três causas. 
50 Ibidem. 
51 Como o julgamento da ADFP nº 54, sobre o aborto de fetos anecéfalos; da ADI nº 4277 e da ADPF nº 132, 
sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo; da ADI nº 3510, sobre as pesquisas com células-tronco 
embrionárias; da ADPF nº 186, sobre a política de cotas étnico-raciais para seleção de estudantes que desejam 
ingressar em Universidades públicas. 
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É nesse contexto de judicialização da política e ativismo judicial que se insere as 

crescentes demandas por fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público. No caso 

dessas demandas, especificamente, a postura ativista se manifesta através da imposição de 

conduta ao Estado no sentido de conceder o medicamento pleiteado53. 

Se por um lado é fácil chegar à conclusão de que essa atuação judicial não pode ser 

excessiva e desarrazoada, por outro, não é nem um pouco simples definir os seus limites. A 

concretização do direito à saúde demanda uma atuação estatal positiva, e a sua efetivação 

depende necessariamente da realização de políticas públicas pelo Estado, que dependem da 

existência de recursos.  

O Poder Judiciário, em um Estado Democrático de Direito, detém a função 

jurisdicional, que tem por objeto aplicar as leis aos casos concretos a fim de solucionar 

conflitos de interesse. Em alguns casos, diante de conceitos jurídicos vagos e de confronto 

entre princípios constitucionais, caberá a ele fazer interpretações e ponderações de interesses, 

a fim de encontrar a solução mais razoável à situação.    

As críticas à judicialização das demandas por medicamentos, que também são feitas às 

demais demandas por prestações ligadas ao direito à saúde, como tratamento hospitalar, 

fornecimento de fraldas e a realização de exames clínicos, são inúmeras.  

A Constituição Federal trata a separação dos poderes como um dos princípios 

fundamentais. No art. 2º está previsto que “são poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”, que se referem, 

respectivamente, às funções legislativa, executiva e jurisdicional54. O Poder Legislativo tem 

como função a elaboração de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem 

jurídica, denominadas leis55. Ao Executivo compete a execução das leis editadas pelo 

Legislativo, bem como a resolução dos problemas concretos e individualizados, com base nas 

                                                 
53 Cf. Luís Roberto Barroso, de uma maneira geral, “a postura  ativista se manifesta por meio de diferentes 
condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em 
seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade 
de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva 
violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em 
matéria de políticas públicas”. BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 
democrática. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>>. Acessado em: 
13/11/2013. p. 6. 
54 Existem exceções ao princípio da separação dos poderes, que são chamadas de funções atípicas dos poderes. 
Como exemplo, pode-se citar a edição de medidas provisórias, que possuem força de lei, pelo chefe do Poder 
Executivo (art. 62 da Constituição Federal ) e a possibilidade de Deputados e Senadores exercerem função de 
Ministro de Estado sem perderem o mandato eletivo (art. 56, I da Constituição Federal). 
55  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª edição revista e atualizada (até a EC n. 
71, de 29/11/2012). São Paulo: Malheiros, 2013. p.110. 
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leis. É cabível dizer que a função executiva abarca as funções de governo, com atribuições 

políticas e decisórias, e a função administrativa, com as atribuições de intervenção, fomento 

das políticas públicas e prestação de serviço público56. Ao Judiciário, incumbe dirimir 

conflitos através da aplicação e interpretação das leis e garantir os direitos 

constitucionalmente previstos.  

Tendo isso em vista, sustenta-se que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que o 

direito à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas, e não através de 

decisões judiciais, tratando-se de norma programática, que fixa metas a serem atingidas pelo 

Estado.  

Logo, o Judiciário não seria constitucionalmente legitimado para decidir de qual forma 

os recursos públicos serão gastos, papel esse destinado ao Poder Legislativo, que possui 

legitimidade democrática para dispor sobre matéria orçamentária, e também estaria invadindo 

a competência do Poder Executivo de articular, através da sua função administrativa, as 

políticas públicas de acordo com os recursos disponíveis e as necessidades a serem supridas. 

Desta forma, uma atuação judicial excessiva e irrestrita atentaria contra o princípio da 

separação dos poderes.  

Quanto ao fato da norma do art. 196 da Constituição Federal ser de cunho 

programático, isso não faz como que ela não possa consubstanciar-se como direito subjetivo à 

prestação. 

Em matéria de direitos sociais, diante de omissão, ação de contrarie o texto 

constitucional ou do não atendimento ao mínimo existencial por parte dos Poderes Legislativo 

e Executivos, o Judiciário pode e deve agir, a fim de fazer valer as normas constitucionais. 

Afinal, não cabe a ele formular políticas sociais e econômicas, mas é sua obrigação verificar, 

no caso concreto, ou até mesmo no plano abstrato, se as políticas elaboradas pelos órgãos 

competentes atendem às garantias constitucionais57.  

No caso específico do fornecimento de medicamentos, diante de demandas que 

postulam medicamentos não constantes nas listas elaboras pelo SUS, deve o Poder Judiciário 

identificar quais os fundamentos que levaram o poder público a negar tal prestação, para então 

buscar a ponderação entre o que foi postulado, levando-se em consideração a sua 

razoabilidade, e os argumentos trazidos pelo poder público. Apenas o fato do medicamento 

não ser disponibilizado não significa, por si só, que o Estado não possa ser condenado a 

                                                 
56  Ibidem. 
57  Neste sentido, MENDES, Gilmar Ferreira e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional. 7ª 
edição revista e atualizada. 2012. Editora Saraiva. São Paulo. p.715. 
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concedê-lo, se o seu custo não inviabilizar o atendimento de outras políticas, tampouco que 

não possa ser discutido o motivo da sua não inclusão nas listas. De qualquer forma, decisões 

judiciais que compelem o Estado ao custeio de medicamentos de alto custo não produzidos no 

Brasil, experimentais ou de eficácia não comprovadas podem desorganizar financeiramente a 

administração pública, que, como é sabido, deve pautar a sua atuação pelo orçamento 

preestabelecido por lei. Por este motivo, devem tais decisões judiciais ser proferidas com certa 

cautela. 

Entretanto, caso seja pleiteado junto ao Judiciário medicamentos que integram 

políticas públicas existentes, não será desarrazoada a decisão que condene o poder público a 

concedê-lo. O Judiciário não estará interferindo na gestão de políticas públicas, mas apenas, 

em atenção ao princípio da vedação ao retrocesso, garantindo que elas sejam cumpridas. Tem-

se aí um direito subjetivo à prestação. Se o medicamento constante em lista do SUS ou em 

política pública estadual ou municipal eventualmente tem o seu fornecimento interrompido 

em razão de problema administrativo ou de gestão do órgão competente, não deve o indivíduo 

ser obrigado a suportar o seu custeio58. 

Sustenta-se, também, que não teria o juiz conhecimento específico para avaliar se o 

medicamento pleiteado é necessário para o tratamento de quem o pleiteia ou se não pode ser 

substituído por outro disponibilizado pelo SUS.  

Outro argumento levantado é que, geralmente, as pessoas beneficiadas nas demandas 

por medicamentos são aquelas que possuem melhores condições socioeconômicas, e 

consequentemente, maior acesso à justiça, por conhecerem seus direitos e poderem arcar com 

advogado e custas processuais. Isso daria origem a uma situação contraditória à intenção do 

legislador constitucional, que estabeleceu um sistema de saúde universal, sem qualquer 

benefício ou privilégio59.  

Nesse sentido, há quem sustente, que nas demandas por prestação de saúde o juiz, 

preocupado com a solução dos casos concretos, que se poderia denominar de microjustiça, 

acaba ignorando outras necessidades relevante, bem como a existência de recursos públicos 

limitados para o atendimento de demandas ilimitadas, que seria a macrojustiça60.  

                                                 
58 Ibidem, p. 716.  
59 Ibidem, p. 717.  
60 Cf. BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e os 
valores da abordagem coletiva e abstrata. Revista da Defensoria Pública.  Edição Especial Temática sobre 
Direito à Saúde, São Paulo, Vol.1, p. 143 – 160, jul./dez de 2008. Disponível em 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/documentos/outros/Revista%20n%C2%BA%201%20Vo
lume%201.pdf>. Acessado em 15/07/2013. p.151. 
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As políticas públicas de saúde também é uma forma de se tentar reduzir as 

desigualdades sociais, e com a interferência do Judiciário, estaria servindo mais à classe 

média do que aos mais necessitados, visto que diante de determinação judicial impondo o 

fornecimento imediato de medicamento, o recurso financeiro a ser utilizado para custeá-lo 

poderia ser empregado na compra outros medicamentos inseridos em política destinada a 

todos. Nessa lógica se insere o argumento de Daniel Sarmento, segundo o qual a inserção de 

uma prestação no âmbito do mínimo social deve levar em consideração as condições 

financeiras do titular do direito, que é exemplificado, inclusive com a questão do 

fornecimento de medicamentos: 

 

Um exemplo: o fornecimento de medicamentos certamente integrará o 
mínimo existencial para aquele indivíduo que dele necessite para sobreviver, 
e não possua os recursos financeiros suficientes para adquiri-lo. Porém, o 
mesmo medicamento estará fora do mínimo existencial para um paciente 
que, padecendo da mesma moléstia, tenha os meios próprios para comprá-lo, 
sem prejuízo da sua subsistência digna. Trata-se, em suma, de saber até que 
ponto a necessidade invocada é vital para o titular do direito, aferindo quais 
seriam as consequências, para ele da omissão estatal impugnada. 
 
Por isso não concordo com a argumentação aduzida em algumas decisões 
judiciais em matéria de saúde, no sentido de que, tendo em vista a 
universalidade deste direito, seria irrelevante analisar se o autor da ação 
possui ou não os recursos necessários á aquisição da prestação demandada 
do Estado. Este dado me parece fundamental, pois, num caso concreto, o 
sacrifício eventualmente imposto pela denegação da pretensão repercute tão-
somente sobre o patrimônio do paciente, enquanto no outro pode estar em 
jogo a sua própria vida. Temo que este tipo de raciocínio, num contexto não 
igualitário à Justiça, possa legitimar um uso enviesado dos direitos sociais 
que, de instrumentos de emancipação em favor dos mais fracos, acabem se 
transformando em artifícios retóricos manejados pelas classes favorecidas.61  

 

Conforme foi exposto quando se tratou do mínimo existencial, em razão, justamente, 

da universalidade do direito à saúde, não seria adequado, a princípio, considerar que o 

Judiciário deve, ao apreciar uma demanda por medicamento, decidir com base também na 

condição financeira ao autor. Entretanto, no caso do medicamento ser de alto custo, e, 

ressalte-se, não constante na lista do SUS, cuja aquisição implicará em deslocamento de 

recursos públicos que seriam destinados à realização de política que beneficiasse a 

coletividade, não seria irrazoável que o juiz utilizasse esse argumento na ponderação entre a 

pretensão e os argumentos trazidos pelo Estado. 
                                                 
61 SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos Direitos Sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In  SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de (Org.); SARMENTO, Daniel (Org.) . Direitos sociais: fundamentos, judicialização e 
direitos sociais em espécie. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 577. 
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Por último, temos a reserva do possível, talvez como um dos argumentos mais 

suscitados contra a intervenção judicial no fornecimento de medicamentos. De fato, há de se 

reconhecer que o fornecimento de medicamentos que não constam nas listas elaboradas pelos 

entes federativos com base nas diretrizes do SUS – assim como no caso dos demais direitos 

sociais – depende da disponibilidade de recursos financeiros, podendo ser submetido, desta 

forma, à reserva do possível. Entretanto, conforme tratado no Capítulo anterior, assim como 

não é plausível conferir à reserva do possível caráter absoluto, sob pena de se negar a 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais, diante da insuficiência de recursos 

para atender integralmente o direito à saúde de todos, não é razoável que se entenda que, por 

se tratar de prestação ligada ao mínimo existencial, o Estado deve ser compelido a fornecer 

todo e qualquer tipo de medicamento, sem que se leve em consideração a sua disponibilidade 

financeira.  

Luís Roberto Barroso propõe alguns critérios para racionalizar e uniformizar as 

decisões judiciais sobre o fornecimento de medicamentos:  

 

1 – No âmbito das ações individuais, a atuação jurisdicional deve ater-se a 
efetivar a dispensação dos medicamentos constantes das listas elaboradas 
pelos entes federativos;  
2 – A alteração das listas pode ser objeto de discussão no âmbito de ações 
coletivas;  
3 – O Judiciário só pode determinar a inclusão, em lista, de medicamentos de 
eficácia comprovada, excluindo-se os experimentais e os alternativos;  
4 – O Judiciário deverá optar por substâncias disponíveis no Brasil;  
5 – O Judiciário de verá optar pelo medicamento genérico, de menor custo; 
6 – O Judiciário deverá considerar se o medicamento é indispensável para a 
manutenção da vida;  
7 – O ente federativo que deve figurar no pólo passivo de ação judicial é 
aquele responsável pela lista da qual consta o medicamento requerido.62 

 
O critério constante no item 1 está relacionado à separação dos poderes e à reserva do 

possível. A condenação dos entes públicos ao pagamento de medicamentos não constantes nas 

listas do SUS deve ser feita com cautela, levando-se em consideração as particularidades do 

caso concreto e a razoabilidade. 

No item 2, Barroso faz uma proposta interessante. Realmente as listas de 

medicamentos não são imutáveis e devem ser atualizadas de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, uma forma das listas 

                                                 
62 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-
_Luis_Roberto_Barroso.pdf>. Acessado em 10/07/2013. p. 18-35. 
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serem discutidas judicialmente em prol da coletividade, e não individualmente, é através de 

ações coletivas, que visam à defesa de direitos difusos ou coletivos. Nesse passo, conforme 

dispõe Ana Paula de Barcellos, na esfera coletiva examina-se a alocação de recursos ou a 

definição de prioridades em caráter geral, de modo que a discussão será prévia ao eventual 

embate pontual entre microjustiça, que seriam as demandas individualizadas, e macrojustiça, 

ou seja, as necessidades coletivas 63.  

A proposta do item 3 está totalmente de acordo com a razoabilidade que deve nortear 

as decisões sobre medicamentos que não constam em lista, tendo em vista que os recursos 

públicos não são abundantes a ponto de satisfazer toda e qualquer prestação. Não faz sentido 

o Estado ser obrigado despender recursos que poderiam ser empregados em outros setores 

com o custeio ou a inclusão em lista de medicamento cuja eficácia não é comprovada. 

Os itens 4, 5 e 6 estão relacionados à reserva do possível e podem ser úteis nos casos 

em que o medicamento é essencial para a vida do demandante mas o custo poderá causar 

desorganização financeira para o poder público. 

Quanto ao item 7, alguns juízes entendem que, em demanda por medicamento 

constante em lista mas não fornecido, cabe eventual condenação solidária dos entes da 

federação, embora cada ente federativo tenha a sua própria lista de distribuição de 

medicamentos64. Isso é questionável, pois através da elaboração das listas, os entes se 

autovinculam a elas65, se tornando responsáveis pelo fornecimento do medicamento. Desta 

forma, parece ser correto o entendimento do mencionado doutrinador. Porém, em relação a 

medicamentos que não constam nas listas dos entes federativos, é justificável a condenação 

solidária dos entes, haja vista que o art. 23, II da Constituição Federal confere à União, aos 

Estados e aos Municípios competência comum para elaborar e executar políticas públicas. 

                                                 
63 BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e os valores 
da abordagem coletiva e abstrata. Revista da Defensoria Pública.  Edição Especial Temática sobre Direito à 
Saúde, São Paulo, Vol.1, p. 143 – 160, jul./dez de 2008. Disponível em 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/documentos/outros/Revista%20n%C2%BA%201%20Vo
lume%201.pdf>. Acessado em 15/07/2013. p.151. 
64 Sobre aplicação do instituto da solidariedade nas demandas por medicamentos, o Parecer nº 811/2012 – 
AGU/CONJUR-MS/LFGF-AVA, dos Advogados da União Luis Felipe Galeazzi Franco e Alessandra Vanessa 
Alves, analisam a questão e tecem algumas críticas. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/09/Parecer811_SolidariedadePassivanasAcoes
JudiciaisdeSaude.pdf. Acessado em 15/11/2013.   
65 Cf. argumento utilizado por Luís Roberto Barroso para justificar esse parâmetro proposto.  BARROSO, Luís 
Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de 
medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-
conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/Saude_-_judicializacao_-_Luis_Roberto_Barroso.pdf>. Acessado em 
10/07/2013. p. 34. 
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Diante dos argumentos apresentados contra a intervenção do Poder Judiciário na 

concretização do fornecimento de medicamentos, a melhor solução seria a ponderação de 

interesses, a depender do caso concreto e do medicamento pleiteado ao poder público, sempre 

tendo em vista a razoabilidade de se compelir a administração pública a conceder a prestação 

requerida, devendo ficar a cargo do Estado a comprovação da insuficiência de recursos. 

Certamente a doutrina tem muito a contribuir com a elaboração de parâmetros a serem usados 

pelos juízes, sendo os critérios apresentados acima um bom começo. 
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QUARTO CAPÍTULO: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

Tendo em vista a dimensão constitucional do tema aqui abordado, é imperioso destinar 

um Capítulo ao tratamento dado à matéria pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do 

Poder Judiciário, a quem compete a guarda da Constituição, nos termos do seu art. 102, caput. 

Até porque, certamente os entendimentos proferidos por esse Tribunal servem como diretrizes 

para os juízes dos tribunais inferiores, que constantemente se deparam com demandas pelo 

fornecimento de medicamentos. 

Basicamente, a pesquisa jurisprudencial foi realizada com a intenção de verificar a 

posição do Supremo Tribunal Federal sobre os argumentos contrários a intervenção judicial 

no fornecimento de medicamentos. Para tal, foram selecionadas na página eletrônica desse 

órgão decisões publicadas entre 01 de janeiro de 2005 a 30 de setembro de 2013, não sendo 

excluídas da análise as decisões anteriores a esse período que foram mencionadas na 

fundamentação das decisões analisadas. Ressalte-se que questões de cunho meramente 

processuais não foram levadas em consideração. 

Aliás, através dessas decisões que aparecem na fundamentação das decisões 

selecionadas, percebeu-se que a partir do ano 2000 o Supremo Tribunal Federal começou a 

julgar com freqüência litígios envolvendo, de um lado, prestações ligadas à saúde, e, de outro, 

a limitação de recursos públicos.  

No que tange ao fornecimento de medicamentos, no ano de 2000 foram analisados 

alguns pedidos de medicamentos destinados ao tratamento da AIDS, que vieram a influenciar 

julgados posteriores. Por exemplo, o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal no RE 271.286 AgR/RS, julgado em 12/09/2000, sob a relatoria do Ministro Celso de 

Mello, aparece em muitas decisões colhidas no período pesquisado (cf. RE 669955; SS 3690; 

STA 198; AI 564978; dentre outros).  

No RE 271.286 AgR/RS ficou assentado que o direito subjetivo à saúde, indissociável 

do direito à vida, implica na existência de uma relação obrigacional entre o Estado e o 

indivíduo, não podendo o poder público, seja em qual esfera for, mostrar-se indiferente às 

necessidades relativas à saúde, pois o caráter programático da norma contida no art. 196 da 

Constituição Federal “não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob 

pena do Estado se tornar omisso frente aos deveres que lhes foram impostos pelo texto 

constitucional”. Vale transcrever: 
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PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO 
PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES 
(STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE 
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à 
saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). 
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde 
- além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 
pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à 
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 
da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 
PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 
programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 
inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de 
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e 
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua 
essencial dignidade. Precedentes do STF. 
 

Embora não se trate especificamente do fornecimento de medicamentos e nem esteja 

dentro do recorte temporal estabelecido para a pesquisa das decisões que serão abordadas, é 

imprescindível mencionar as considerações feitas pelo Ministro Celso de Mello na ADPF – 

MC nº 45/DF66, julgada em 29/04/2004, sobre a legitimidade constitucional da intervenção do 

                                                 
66  A ADPF – MC nº 45/DF foi proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tendo por objeto 
o veto do presidencial ao art. 55, § 2º da  Lei 10.707/03 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que possui a seguinte 
redação: “§ 2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços públicos de saúde a 
totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da 
dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate à Erradicação da 
Pobreza.” O referido partido político alegou que o veto presidencial contrariou o preceito fundamental 
decorrente da Emenda Constitucional nº 29/2000, que garante recursos financeiros mínimos a serem aplicados 



 

38 
 

Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e a reserva do possível, questões que 

sempre surgem nas demandas por medicamentos.   

Ao tratar da possibilidade de intervenção judicial, o Ministro Celso de Mello afirma 

que, de fato, não está no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a formulação e 

implementação de políticas públicas, atribuições reservadas aos Poderes Legislativo e 

Executivo. Entretanto, diante de atos ou omissões do poder público que comprometam a 

eficácia de direitos fundamentais, ainda que de conteúdo programático, caberá a intervenção 

do Poder Judiciário. Considerou que, embora a formulação e a execução de políticas públicas 

dependam de opções políticas a serem feitas por aqueles que foram eleitos pelo voto popular, 

“não se revela absoluta a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder 

Executivo”. Desta forma, se os Poderes Legislativo e Executivo agirem ou deixarem de agir 

de modo a comprometer os direitos constitucionalmente garantidos, será possível a 

intervenção do Poder Judiciário, “em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja 

fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”.  

Nesse sentido, citou o RE 271.286 AgR/RS, decisão acima transcrita, para reiterar que 

o caráter programático de normas previstas na Constituição não pode implicar na ineficácia 

dos direitos por elas tutelados.  

Quanto à reserva do possível, apesar de reconhecer que a concretização de direitos 

positivos pelo Estado depende das possibilidades orçamentárias, e que, demonstrada, 

objetivamente, a inexistência de recursos não será razoável exigir a imediata efetivação de 

prestações, afirma que esse argumento só poderá vingar ante a comprovação fática da 

inexistência de recursos, não podendo ser invocada com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais.  

Esse entendimento em prol da intervenção judicial no âmbito do direito à saúde 

aparece em julgamentos ocorridos nos anos posteriores. 

O Ministro Gilmar Mendes utilizou esses entendimentos proferidos na ADPF – MC nº 

45/DF a respeito da intervenção do Judiciário na SS 3741, julgada em 27/05/2009, para 

indeferir o pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Fortaleza em face 

de decisão liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que determinou o 

fornecimento de medicamentos de alto custo. Neste caso, o Ministro levou em consideração, 

                                                                                                                                                         
nas ações e serviços públicos de saúde. Como o Presidente logo remeteu ao Congresso Nacional projeto de lei 
que originou a Lei nº 10.777/2003 e restaurou integralmente o dispositivo atacado pela ADPF em tela, fazendo 
constar a mesma norma outrora objeto do veto presidencial, essa ação foi julgada prejudicada, em razão da perda 
superveniente do seu objeto.  Isso não obstante, ao declarar a ação prejudicada, o Relator, Ministro Celso de 
Mello, discorreu sobre alguns pontos tratados neste estudo, motivo pelo qual se faz importante a sua menção. 
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também, o fato dos medicamentos pleiteados possuírem registro na ANVISA e a falta de 

comprovação por parte do Município de Fortaleza de que a concessão desses medicamentos 

causaria lesão ao erário67. Nesse mesmo sentido foram julgadas a SS 3690, em 20/04/2009, e 

a SS 3751, em 20/04/2009.  

No ano de 2010, ao julgar a SL 47 AgR, o Supremo Tribunal Federal assentou que em 

se tratando de direito à saúde, é possível que o Poder Judiciário determine a implementação 

de políticas públicas pelo Estado que vise assegurar esse direito constitucionalmente 

garantido, não havendo violação à separação dos poderes. Na mesma linha, temos o RE 

642536 AgR e o AI 829984 AgR, respectivamente: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL 
PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER 
JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A 
MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. A controvérsia objeto destes autos – 
possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a 
adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da 
prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à 
apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. (...) 4. Agravo regimental a que 
se nega provimento. 

 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. 
Prequestionamento. Ausência. Poder Judiciário. Determinação para 
implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. (...). 2. O Poder 
Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração 
Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente 
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio 
da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido. 

 

Em relação aos medicamentos não constantes em lista, o Ministro Joaquim Barbosa, 

no RE 269.272, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo 
                                                 
67  SS 3741: “(...) Entendo, pois, que a determinação para que o Município de Fortaleza arque com as despesas 
do tratamento não configura lesão à ordem pública. Registre-se que a Lei Federal Nº 6.360/76, ao dispor sobre a 
Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 
determina em seu artigo 12 que “nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”. Em 
consulta ao sítio da ANVISA na internet, é possível verificar que os medicamentos e os insumos estão 
registrados na Agência Reguladora, o que atesta sua segurança para o consumo. (...) O Município de Fortaleza, 
apesar de alegar lesão à economia pública, não comprova a ocorrência de dano aos cofres municipais, limitando-
se a sustentar que o medicamento deve ser fornecido pelo Estado do Ceará ou pela União e que as decisões 
judiciais, nesses casos, violam o art. 8º da Lei nº 8.080/90 (...)”. 
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Tribunal de Justiça local determinando o fornecimento de medicamentos para o tratamento da 

AIDS, afastou o argumento do recorrente segundo o qual seria desarrazoado exigir que o 

Estado fosse compelido a prestações não previstas no seu planejamento, como o fornecimento 

gratuito de medicamentos não contidos na lista do SUS, sem que exista a prévia dotação 

orçamentária para tais prestações:  

 

Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) 
interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
cuja ementa tem o seguinte teor: “SÍNDROME IMUNOLÓGICA – AIDS – 
SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTOS PELO ESTADO – DIREITO À VIDA – DEVER 
COMUM COMPETENTE AOS ENTES FEDERADOS – ARTS. 196 E 198 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES PRETORIANOS – 
INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS – 
DECISÃO CONFIRMADA. As entidades federativas tem o dever comum 
ao cuidado da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência, inclusive, imunológica, a teor do disposto 
no art. 23 da Constituição Federal. Assim, não se presta à fuga da 
responsabilidade, a alegação recursal de que o julgado positivo deixou de 
examinar pedido de chamamento da União ao processo, nem a arguida 
violação ao princípio do orçamento e das normas à realização de despesa 
pública, quando verificado que o Estado na instituição de tributo especial 
dirigido a suplementar verbas da saúde não o faz com competência devida.” 
(Fls. 220) 2. Alega o recorrente que a decisão recorrida viola o disposto nos 
arts. 167, II e 195 da Constituição, porque seria desarrazoado exigir que o 
estado fosse compelido a prestações não previstas no planejamento da Saúde 
do estado, como o fornecimento gratuito de medicamentos não contidos na 
lista do Ministério da Saúde, e sem que exista a prévia dotação orçamentária 
para tais ações. Aduz também violação ao art. 196, da Constituição Federal. 
3. Sem razão a parte recorrente. 

 

 No mesmo sentido, temos o RE 400040, julgado em 06/06/2005; o AI 527135, 

julgado em 08/04/2005; e o AI 537636, julgado em 31/03/2005. 

A condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento de medicamentos é 

recorrente nas decisões que concedem medicamentos que não constam em lista, onde é 

frequentemente apresentado o argumento usado pelo Ministro Joaquim Barbosa no AI 

537636, julgado em 31/03/2005, segundo o qual 

 

(...) Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no exercício dos controles 
concentrado e difuso da constitucionalidade das leis, velar pela 
concretização da eficácia máxima da Constituição federal. Nesse sentido, 
devem ser rechaçadas técnicas interpretativas, como a de que se vale o ente 
público ora recorrente, as quais têm como conseqüência prática a 
inoperância de certos dispositivos da Constituição. 6. Ademais, consolidou-
se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da 
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Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Estado não 
pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito 
à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu 
direito à vida, de medicamento que não esteja na lista daqueles oferecidos 
gratuitamente pelas farmácias públicas, é dever solidário da União, do 
Estado e do Município fornecê-lo. 

   
 

Esse argumento aparece no AI 564978, julgado em 24/11/2005; no RE 400040, 

julgado em 06/06/2005; e no AI 507072, julgado em 30/05/2006.  

Pode-se dizer que reconhecimento da solidariedade dos entes federativos no 

fornecimento de medicamentos é matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal, independente 

de se tratar de medicamento constante ou não em lista, desde que comprovada a sua 

necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios, como se pode ver em 

decisões proferidas recentemente:  

 

ARE 738729 AgR 
DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. 
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2008. 
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade 
solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos 
pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não 
provido. 
 
 
RE 716777-AgR/RS 
PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA 
MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE 
IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER 
ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO 
TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS 
CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, 
“CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO 
FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS 
ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 

 
Entretanto, já foi preferida decisão contrária à determinação de fornecimento de 

medicamentos que não constam em lista. Na SS 3073, a Ministra Elen Gracie deferiu a 

suspensão da liminar em mandado de segurança que determinou o fornecimento, pelo Estado 

do Rio Grande do Norte, de medicamento experimental adicional ao tratamento de indivíduo 
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portador de câncer. E na STA 91, a mesma Ministra deferiu parcialmente pedido de suspensão 

de tutela antecipada feito pelo Estado de Alagoas, para que este ente só fosse obrigado a 

fornecer medicamentos para o tratamento de pacientes renais crônicos em hemodiálise e 

transplantados que constassem na Portaria n.° 1.318 do Ministério da Saúde.  

Nesses dois casos, a reserva do financeiramente possível foi acolhida. A Ministra Elen 

Gracie entendeu, ainda, que a norma do art. 196 da Constituição da República refere-se, em 

princípio, à efetivação de políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário a 

todos, e não a situações individualizadas. Sendo assim, a responsabilidade do Estado em 

fornecer os recursos necessários à saúde de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema 

público de saúde como um todo. E, nesses dois casos, devido ao alto custo, ao se deferir o 

custeio do medicamento em questão em prol do interessado, estar-se-ia diminuindo a 

possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade. Além 

disso, eram casos em que não havia negativa de fornecimento de medicamentos pelo poder 

público, tendo em vista que os medicamentos pleiteados não constavam em lista.  

Posteriormente, em decisão denegatória de suspensão da segurança, que obrigou o 

poder público a conceder medicamento, proferida na SS 3231, a Ministra Elen Gracie teceu 

algumas considerações, expondo que o entendimento da SS 3073 e da STA 91 não deve ser 

aplicado em todos os casos: 

  
(...) Preocupa-me, sobremaneira, a interpretação ampliativa que vem sendo 
dada às decisões desta Presidência em relação à questão da obrigação de 
fornecimento de medicamentos pelo Estado. Os pedidos de contracautela em 
situações como a que ensejou o deferimento da liminar ora impugnada 
devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta, e não de forma 
abstrata e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de 
suspensão se restringem ao caso específico analisado, não se estendendo os 
seus efeitos e as suas razões a outros casos, por se tratar de medida tópica, 
pontual. 

 

Nesse diapasão, o Ministro Gilmar Mendes, indeferiu no âmbito da STA 198, julgada 

em 22/12/2008, a suspensão da antecipação da tutela recursal requerida pelo Estado de Minas 

Gerais contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que determinou o 

fornecimento de medicamento importado e não constante na lista do SUS. Nessa ocasião, 

ressaltou que a suspensão da execução de ato judicial constitui medida excepcional, a ser 

deferida, caso a caso, somente quando atendidos os requisitos autorizadores, quais sejam, 

grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Fundamentou que a decisão 

recorrida reconheceu a aplicabilidade imediata do direito fundamental social à saúde, e que o 
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medicamento pleiteado é a única forma específica de tratamento existente para a patologia 

apresentada pelo indivíduo que o solicita. Ademais, desconsiderou o alto custo do 

medicamento, por si só, como motivo para o seu não fornecimento. 

A condição financeira de quem pleiteia o medicamento é uma questão considerada 

pelo Supremo nas decisões onde se defere o fornecimento de medicamento, conforme o AI 

604.949 AgR: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE 
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente de 
recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 
Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que 
se nega provimento. 

 
Nesse passo, temos o AI 564978/2005, o RE 393.175, o AI 616551 e o AI 648971 

AgR. 

Com vistas a obter esclarecimentos sobre questões técnicas, políticas, econômicas e 

jurídicas relacionadas às demandas judiciais que buscam a prestação de serviços de saúde e o 

fornecimento de medicamentos, e tendo em vista as inúmeras tentativas pelo Estado de 

suspensão de segurança, de liminar e de tutela antecipada, o Supremo Tribunal Federal 

promoveu68, no ano de 2009, a Audiência Pública nº4, que, sobretudo, teve por objeto conferir 

ao Poder Judiciário subsídios para o julgamento das presentes e das futuras demandas. 

Na Audiência Pública da Saúde foram ouvidos cinqüenta especialistas, entre 

advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de saúde69. De 

um lado, representantes do Poder Executivo alegaram que o cumprimento de decisões 

judiciais no sentido de obrigar a administração pública a fornecer medicamentos implica na 

desorganização do orçamento público e da verba destinada à saúde. De outro, juristas 

sustentaram a obrigação constitucional dos entes públicos em garantirem o acesso a esse 

direito.  

                                                 
68 A Audiência Pública sobre a saúde foi convocada pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, nos termos da atribuição que o art. 13, inciso XVII do Regimento Interno do 
Tribunal lhe confere: Art. 13 - São atribuições do Presidente: (...) XVII – convocar audiência pública para ouvir 
o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário 
o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, 
debatidas no âmbito do Tribunal. 
69 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude. 
Acessado em 24/10/2013. 
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Os resultados obtidos passaram a ser utilizados pelo Supremo Tribunal Federal nas 

demandas que surgiram posteriormente, para a análise de questões complexas relacionadas à 

materialização do direito à saúde suscitadas pelo Estado. O debate realizado serviu, 

principalmente, para evidenciar que a judicialização não apenas do direito à saúde, mas dos 

direitos sociais como um todo, precisa ser repensada, levando-se em consideração que na 

maior parte dos casos a intervenção do Poder Judiciário tem por objeto o cumprimento de 

políticas públicas já existentes, e não uma omissão legislativa70.  

Além disso, ficou assentado que é necessária a revisão periódica das políticas de saúde 

do SUS, bem como a elaboração de novas políticas. 

Com efeito, no julgamento da STA 175 AgR, que manteve a tutela antecipada que 

determinou à União, ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza o fornecimento de 

medicamento de alto custo, em favor de indivíduo portador de doença rara, foram 

vislumbrados parâmetros a serem usados para solucionar impasses relativos ao fornecimento 

de medicamentos: 

 

EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. 
Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. 
Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à 
saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos 
concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos 
entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de 
grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. 
Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se 
nega provimento71. 
 
 

O primeiro parâmetro diz respeito ao problema da interferência do Judiciário na esfera 

do Legislativo e do Executivo, o que violaria o princípio da separação dos poderes. Na 

apreciação do caso concreto, deve ser considerada a existência ou não de política pública que 

conceda a prestação requerida. Isso porque, existindo a política, não estará o Poder Judiciário, 

em eventual decisão desfavorável ao poder público, invadindo o âmbito de atuação dos outros 

dois poderes, mas apenas garantindo o cumprimento da política72. Se a prestação reclamada 

não estiver abarcada pelo SUS, deve ser verificado se isso decorre de omissão legislativa ou 

                                                 
70   Cf. MENDES, Gilmar Ferreira e Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de direito constitucional. 7ª edição 
revista e atualizada. 2012. Editora Saraiva. São Paulo. p. 722. 
71 Nesse mesmo sentido, temos a SL 47 AgR. 
72 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255. p.17. 
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administrativa, de decisão da administração pública em não concedê-la ou da vedação legal a 

sua dispensação73.  

O segundo trata da vedação de fornecimento de medicamentos não registrados pela 

ANVISA. Sendo esse registro uma garantia à saúde pública, apenas em casos excepcionais 

deverá ser admitida a importação desses medicamentos74. 

Em seguida, vem o critério pelo qual deve ser considerada a existência de motivação 

para o não fornecimento da prestação, que pode se dar em razão do SUS fornecer tratamento 

alternativo, mas não adequado ao caso concreto ou de não existir tratamento específico para a 

doença em questão. De qualquer forma, cumpre dar preferência ao tratamento fornecido pelo 

SUS em detrimento das opções do indivíduo, sempre que existir política de saúde para o caso. 

Nos casos em que inexistir tratamento na rede publica de saúde, deve-se verificar se o 

tratamento pleiteado é experimental ou se é novo e ainda não testado pelo SUS. Na primeira 

hipótese, não cabe condenar a Estado ao custeio de medicamento experimental, haja vista que 

ainda não há comprovação sobre a sua eficácia. Na segunda, é preciso averiguar se há 

omissão por parte do poder público. 

Em todas as demandas de saúde, independente do caso levado ao Judiciário, é 

fundamental que haja adequada instrução processual, de modo que se analise a pertinência da 

concessão da prestação requerida caso a caso75. 

Esses parâmetros se assemelham à proposta feita por Luís Roberto Barroso, 

mencionada no Capítulo 3, que, inclusive, foi um dos participantes da Audiência.  

Diante do exposto, como se pode ver, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal 

Federal tende a decidir no sentido de atender as demandas por medicamentos, sendo pacífica a 

questão da legitimidade de intervenção do Poder Judiciário na concretização dessa prestação e 

da possibilidade de condenação solidária dos entes federativos. Ao apreciar tais demandas não 

se encara o direito à saúde como prestação social que exige do Estado a alocação de recursos, 

mas sim como uma garantia constitucional que deve ser por ele concretizada.  

Em relação aos medicamentos experimentais, no período pesquisado existem decisões 

que acolheram a reserva do possível, mas, em momento posterior, ficou assentado que essas 

decisões não devem, por si só, servirem de precedentes, devendo haver uma análise caso a 

caso.  

                                                 
73 Ibidem, p. 18. 
74 Ibidem, p. 19. 
75 Ibidem, p. 22. 
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Após a realização da Audiência nº 4, o Supremo Tribunal Federal, utilizando as 

informações colhidas, esboçou, no julgamento de em um caso concreto, critérios destinados a 

facilitar a análise dos impasses referentes ao fornecimento de medicamentos, que poderão 

balizar entendimentos futuros sobre a concretização das demais prestações inseridas no 

âmbito do direito à saúde. 

É de extrema importância o debate de possíveis soluções para os impasses que 

envolvem o fornecimento de medicamentos, pois uma jurisprudência consolidada na instância 

máxima do Poder Judiciário pode trazer grandes contribuições para a administração pública, 

que terá maior previsibilidade para fazer o planejamento de políticas públicas; para o cidadão, 

que terá mais clara a dimensão do que pode ser exigido; e para os próprios juízes, que terão 

parâmetros mais seguros e coerentes para as suas decisões76.”  

  

                                                 
76 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de Recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência 
do STF. Revista Direito GV. 8ª Edição. São Paulo, 2007. Disponível em: 
http://direitogv.fgv.br/publicacoes/revista/edicao/revista-direito-gv-8. Acessado em 22/11/2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, parte-se do pressuposto de que os direitos sociais são direitos 

fundamentais. O direito à saúde está presente no rol de direitos socais previstos na 

Constituição Federal de 1988, como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas públicas.  

Desta forma, sendo o fornecimento de medicamentos uma prestação que está no 

âmbito do direito fundamental social à saúde, pairam sobre ele as mesmas questões suscitadas 

em relação à concretização dos demais direitos sociais: a possibilidade de Poder Judiciário 

condenar o poder público ao custeio de prestações que demandam a alocação de recursos 

públicos, que, como é sabido, não são abundantes e estão condicionados a prévia dotação 

orçamentária. A princípio, existindo um direito subjetivo individual à saúde, posto que a 

Constituição a define como direito fundamental, nada impede que ele seja pleiteado através da 

via judicial.  

De fato, o desenvolvimento de políticas para a materialização de direitos sociais está 

condicionado à disponibilidade de recursos financeiros, estando a cargo do Poder Legislativo 

dispor sobre a destinação dos recursos públicos e ao Poder Executivo implementar esses 

recursos nas políticas públicas. Sendo assim, deve haver razoabilidade da prestação exigida ao 

Estado, tendo em vista que os recursos disponíveis devem ser empregados para atender a 

todos, e não apenas a quem pleiteia determinada prestação. 

Entretanto, a reserva do financeiramente possível não possui caráter absoluto, e por si 

só não deve afastar a responsabilidade do Estado. Sua aplicabilidade deve observar o mínimo 

existencial e a razoabilidade da prestação requerida.  

Nas demandas por medicamentos que integram a lista do SUS e deixaram de ser 

concedidos, não deve ser acolhido o argumento da reserva do possível, sob pena de violação 

ao princípio que veda retrocesso social. Também não é cabível levantar o princípio da 

separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário, ao condenar o poder público a fornecer 

medicamento constante em política já existente, não está adentrando em suas competências 

funcionais, mas apenas garantindo uma prestação social já conquistada. Nesses casos, deve 

ser condenado a custear o medicamento pleiteado o ente federativo responsável pela lista em 

que ele é previsto. 

Quantos aos medicamentos não constantes em lista, não é razoável que o Poder 

Judiciário proferia decisões compelindo o poder público a conceder medicamentos 
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experimentais ou associados a terapias alternativas, de eficácia não comprovada, sendo 

pertinente, nesses casos, a aplicação da reserva do possível.   

Sendo o medicamento postulado não constante na lista do SUS, mas de eficácia 

comprovada e devidamente registro na ANVISA, deve ao Poder Judiciário identificar quais os 

fundamentos que levaram o poder público a negar tal prestação. A melhor solução é a 

ponderação de interesses, a depender do caso concreto e do medicamento pleiteado, devendo 

ficar a cargo do Estado a comprovação da insuficiência de recursos. Apenas o fato do 

medicamento não ser disponibilizado não significa que o Estado não possa ser condenado a 

concedê-lo, se o seu custo não inviabilizar o atendimento de outras políticas, tampouco que 

não possa ser discutido o motivo da sua não inclusão nas listas. 

 Em razão do art. 23, II da Constituição conferir à União, aos Estados e Municípios 

competência comum para elaborar e executar políticas públicas, nas demandas por 

medicamentos não constantes nas políticas existentes cabe a condenação solidária dos entes 

federativos.  

O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as decisões proferidas entre janeiro de 

2005 a setembro de 2013, tende a afastar a reserva do possível e atender as demandas por 

medicamentos, sendo pacífica a questão da legitimidade de intervenção do Poder Judiciário na 

concretização dessa prestação e a possibilidade de condenação solidária dos entes federativos.  

Em relação aos medicamentos experimentais, no período temporal mencionado 

existem decisões que acolheram a reserva do possível, mas, em momento posterior, ficou 

assentado que essas decisões não devem, por si só, servirem de precedentes, devendo haver 

uma análise caso a caso.  

A realização de Audiência Pública sobre a saúde conferiu subsídios ao Supremo 

tribunal Federal para a solução dos impasses que surgem nas demandas por prestações 

relacionadas a esse direito. Através das discussões travadas, concluiu-se que é necessária a 

revisão periódica das políticas de saúde do SUS, bem como a elaboração de novas políticas. 

Por fim, utilizando as informações colhidas na Audiência, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da STA 175 AgR, vislumbrou alguns parâmetros a serem usados para 

solucionar as demandas por medicamentos, que poderão servir para nortear entendimentos 

futuros sobre a concretização das demais prestações inseridas no âmbito do direito à saúde, o 

que parece ser a melhor solução para as controvérsias surgidas nessas demandas.  
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