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Hannah Arendt 

  



 

RESUMO 

 

O direito à saúde, embora possua amplas bases constitucionais e a nível infraconstitucional, 
configurar-se como sendo um direito prestacional por excelência, de modo que, para a 
concretização efetiva do acesso da população, bem como para a proteção do referido direito, 
são necessárias políticas públicas que sejam integradas e que estabeleçam uma equidade nas 
condições de utilização dos serviços de saúde. Nesse contexto, o presente estudo buscou 
analisar, especificamente no que tange à dispensação dos medicamentos, a forma como, ante à 
ineficiência estatal, deslocou-se para a via jurisdicional a responsabilidade de efetivar o direito 
à saúde e garantir a dignidade da pessoa humana, com o consequente aumento exponencial do 
debate sobre a judicialização da saúde. Para isso, observou-se que, com o julgamento do 
Recurso Especial 1.657.156/RJ e os critérios fixados na tese, quais sejam: comprovação de 
hipossuficiência, laudo médico circunstanciado e registro do medicamento na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, que passaram a ser exigidos de forma cumulativa para o 
acesso dos cidadãos a medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, surgiu o 
questionamento acerca da viabilidade da efetivação do direito à saúde quando da exigência dos 
referidos requisitos. Assim, através do método hipotético-dedutivo, o presente trabalho objetiva 
proceder à análise dos efeitos causados pelo referido acórdão na efetivação do direito à saúde 
e, consequentemente do direito à vida dos cidadãos, delineando os critérios exigidos no caso 
concreto, bem como aferir se os mesmos se coadunam com as disposições constitucionais e 
infraconstitucionais acerca do tema.  
 
Palavras-chave: Saúde. Direito à saúde. Judicialização da Saúde. Medicamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da judicialização da saúde é amplamente debatido e repleto de 

complexidades e sutilezas, bem como traz uma problemática de difícil solução, em um contexto 

conflituoso, razão pela qual há ainda bastante a discutir, seja porque as soluções anteriores não 

são de todo adequadas, ou porque não se adequam a todas as situações.  

O direito constitucionalmente assegurado à saúde, embora tenha sido esboçado nos 

textos constitucionais anteriores, apenas com a Constituição Federal de 1988 ganhou status de 

direito humano fundamental e foi estendido a todos, como dever do Estado, estando 

intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil. A força normativa e a efetividade do texto constitucional 

são amplamente reconhecidas, e a jurisprudência acerca do direito à saúde, especificamente no 

que tange ao fornecimento de medicamentos, é um espelho dessa conquista.  

 No entanto, embora o legislador constitucional tenha elevado o direito à saúde à 

categoria de um direito-dever, este não encontra sua efetivação de forma plena, levando os 

administrados a recorrerem ao Poder Judiciário, ante à ineficiência na destinação de recursos e 

criação de políticas públicas relacionadas, por parte do Poder Executivo, na promoção, 

prevenção e recuperação de doenças.  

Por isso, a crescente judicialização da saúde, que ocorre em todos os graus de 

jurisdição, pois este direito humano fundamental, que é premissa básica de cidadania, vem 

sendo flagrantemente desrespeitado por parte da Administração Pública, trouxe a necessidade 

de uma consolidação da jurisprudência, ou mesmo uma tentativa, para que as expectativas 

sociais sejam satisfeitas, com a atuação no Poder Judiciário na solução das agruras advindas da 

inefetividade do referido direito pela via administrativa. 

Assim, ante a incapacidade do Estado, surge o questionamento dos limites que o 

Poder Judiciário deveria respeitar, quando de sua atuação. Nessa perspectiva, houve o 

julgamento, em 25 abril do ano em curso, pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, do 

Recurso Especial 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo os critérios 

para que os medicamentos sejam concedidos, quando não contemplados pela Portaria 

2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), e, portanto, 

não listados oficialmente para o fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Dessa 

forma, ocorreu uma tentativa uniformização da jurisprudência, fixando os parâmetros, que até 

antes não existiam e permitiam uma (ainda mais) ampla judicialização da saúde.  
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Nessa toada, a presente pesquisa visa a analisar, no entanto sem prejuízo do 

esgotamento do tema, os seguintes questionamentos: quais os reflexos do julgamento do 

Recurso Especial 1.657.156/RJ, em incidente de demandas repetitivas, no processo de 

judicialização do direito fundamental à saúde? Ademais, como se dará a efetivação dos direitos 

à saúde e à vida no caso concreto, quando do não preenchimento dos requisitos fixados na 

referida tese? Essa atuação contribui para que seja alcançada a solução do problema 

administrativo relacionado à efetivação do direito à saúde? 

Estabelecidos os contornos gerais da problemática, importa pontuar que sua 

relevância reside no objeto desta, visto que não se esgota na esfera jurídica, sendo um fim em 

si mesmo, mas possui também profunda repercussão social, associada à sua inerente grandeza, 

a exemplo de seus reflexos na improcedência liminar do pedido, regulada pelo art. 332, do 

Código de Processo Civil/2015. Apesar de ser uma temática bastante debatida, diversas 

questões ainda não foram solucionadas ou sequer discutidas no âmbito da judicialização da 

saúde, razão pela qual fomentar o debate e tentar prospectar soluções torna-se não apenas 

importante, mas essencial. 

Especificamente no que diz respeito à materialização do direito à saúde, a 

jurisprudência é uma importante fonte de interpretação, quando utilizada de forma conjunta 

com a interpretação sociológica, em atenção à letra fria da lei. No entanto, tendo em vista o 

risco de vida do pleiteante, muitas vezes esse fenômeno multifacetado exige respostas imediatas 

do Poder Judiciário.  

Em uma análise acerca da assistência farmacêutica, é possível aferir que, não 

obstante a existência de diferentes eixos com divisão de atribuições dentro da gestão do SUS, 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no tocante à responsabilidade solidária 

dos três entes da Federação quanto à garantia do direito à saúde, de modo a suprir a omissão 

dos outros Poderes da República. Portanto, mostra-se imprescindível a discussão acerca dos 

possíveis reflexos e impactos da supramencionada decisão do STJ, que está cadastrada no 

sistema dos repetitivos sob o número 106, no processo de intervenção judicial na efetivação da 

saúde. 

No que concerne à metodologia adotada ao longo do presente trabalho, utilizar-se-

á o método de abordagem  hipotético-dedutivo, pois serão exploradas as dificuldades de acesso 

da população à efetivação do direito fundamental à saúde, notadamente com relação aos 

impactos advindos após a tese fixada pelo STJ, quando da decisão do Recurso 

Especial 1.657.156/RJ, que fixa requisitos que necessitam ser preenchidos de forma cumulativa 

para que os administrados possam ter acesso aos fármacos que necessitam para sobreviver. 
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Em relação aos métodos de procedimento da investigação, na pesquisa será 

utilizado o método histórico, com observância à construção normativa do direito à saúde ao 

longo do tempo; o método estatístico, de forma a analisar as decisões já proferidas em processos 

de judicialização da saúde no âmbito dos Tribunais superiores, e o modo como elas passarão a 

ocorrer, tendo em vista a decisão do STJ no bojo do Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ ter 

advindo de um recurso repetitivo, sendo de observância obrigatória e o método monográfico, 

observando o referido acórdão, com vistas à investigar seu impacto no âmbito da judicialização 

da saúde. 

Quanto às técnicas de pesquisa acerca do tema, tendo em vista que o levantamento 

de dados será realizado mediante pesquisa documental e bibliográfica, a técnica escolhida será 

a da pesquisa documental indireta, de modo a colher informações prévias acerca da efetivação 

dos direitos constitucionais à vida e à saúde, bem como de que forma a jurisprudência nacional 

tem se posicionado quando da judicialização da saúde. Na pesquisa documental e bibliográfica, 

por sua vez, serão examinadas publicações relacionadas à temática do presente estudo, a 

exemplo de artigos científicos, livros, sites, monografias, periódicos, teses e dissertações. 

Nessa linha de intelecção, ao longo do presente estudo, buscar-se-á verificar os 

reflexos da decisão proferida no julgamento no Recurso Especial 1.657.156/RJ, caracterizando 

seus possíveis efeitos na prestação jurisdicional, e, consequentemente, na efetivação do direito 

fundamental à saúde, previsto na CF/88. 

Com vistas a este objetivo, no primeiro capítulo do presente trabalho será pontuado 

o histórico de positivação do direito à saúde no ordenamento jurídico pátrio, tanto no âmbito 

constitucional quanto na legislação infraconstitucional correlata, através de uma tentativa de 

definição do que vem ser o referido direito, bem como ferramentas para efetivá-lo, no que 

concerne especificamente à distribuição de medicamentos. 

Posteriormente, no segundo capítulo, será abordada e identificada, através de 

análise quantitativa de dados oficiais e dos julgados acerca tema, a eficácia da intervenção 

judicial na tutela dos direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como no controle da execução 

das políticas públicas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da reserva do 

possível e do mínimo existencial. 

No terceiro capítulo, por sua vez, os possíveis reflexos do julgamento, em sede de 

demandas repetitivas, do Recurso Especial 1.657.156/RJ, no âmbito da judicialização da saúde, 

serão delineados, ante ao exame de cada um dos critérios fixados pelo STJ, que doravante, serão 

exigidos de forma cumulativa para a dispensação dos fármacos pleiteados.  
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2 DIREITO À SAÚDE: CONCEITO, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E SUA 

POSITIVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

A fim de embasar e contextualizar uma discussão acerca da visível tendência à 

judicialização da saúde, ante ao inegável fenômeno da medicalização da vida1, faz-se mister 

traçar breves considerações acerca da proteção jurídico-constitucional que foi dispensada ao 

direito à saúde quando de sua inserção no ordenamento jurídico pátrio. 

Neste primeiro capítulo, portanto, cumpre ressaltar que, conforme será 

demonstrado, a intervenção de instituições jurídicas, como os Tribunais, a Defensoria Pública 

e o Ministério Público, nas políticas públicas que buscam a efetivação do direito à saúde pode 

(e esta é uma tendência) ser transformada em um ambiente de diálogo para a fiscalização, bem 

como sua formulação e gestão. E este protagonismo inclina-se a ser cada vez mais manifesto, 

tendo em vista que o direito à saúde, atualmente no Brasil, necessita ser assegurado a milhões 

de indivíduos. 

 

2.1 SAÚDE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL: CONCEITO E 

AMPLITUDE 

 

 Discorrer acerca de um conceito único para o que vem a ser saúde torna-se uma 

tarefa árdua à medida em que tal definição decorre de uma construção não apenas histórica, 

mas também cultural, sofrendo influência de diversas visões de mundo e crenças ao longo dos 

últimos anos, culminando, na atualidade, em uma abordagem contemporânea com raízes 

antigas (CARLOS NETO, 2018). 

Acerca do tema, assevera Fernando Aith: 

 
As concepções de saúde também são elaboradas através de uma relação direta 
entre o indivíduo e o social. A saúde era concebida, às vezes, como uma 
simples ‘ausência de doença’, outras vezes como ‘uma reserva corporal’, ou, 
ainda, como ‘um fundo de saúde’ inato e que permite ao organismo resistir 
contra todas as agressões feitas pelo corpo social. Também podemos encontrar 
concepções da saúde como ‘equilíbrio’ que permite ao indivíduo responder da 

                                                
1 É a transformação de situações normais da existência humana em objetos de abordagem por profissionais de 
saúde, fazendo-se uso de medicamentos e equipamentos. Portanto, tem-se como consequência o uso 
indiscriminado e em larga escala de fármacos. O que não se confunde, no entanto, com o que ocorre quando existe 
a real necessidade de utilização de remédios ante à condição apresentada pelo paciente no caso concreto. 
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forma mais eficiente possível às exigências da vida social. O equilíbrio se 
encarna na plenitude física e psíquica, no sentimento de autossatisfação e de 
harmonia com os outros. Essas diferentes concepções de saúde constituíam 
entidades fluidas, podendo coexistir, e aptas a dar conta das diferentes facetas 
da experiência das pessoas, mas o ‘equilíbrio’ apresentou-se como uma 
concepção positiva da saúde, tendo sido adotada tal concepção pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS. (2007, p.46) 
 
 

Nesse contexto, embora tal conceito tenha iniciado na seara religiosa, com grande 

influência de uma concepção mística acerca dos motivos pelos quais as pessoas eram 

acometidas ou não por enfermidades (como castigo dos deuses), passando por uma ideia 

simples de saúde apenas como a ausência de doenças, ascendeu até uma definição mais ampla, 

que alcança dimensões das mais diversas (social, política, econômica e ambiental, por 

exemplo). Tornando-se, assim, um conceito difuso e multidisciplinar. 

O que pode ser considerado como uma decorrência lógica, à medida em que o ser 

humano passou a ser considerado (e amplamente estudado) em toda a sua complexidade, 

incluindo, portanto, sua relação com o ambiente em que vive. 

Corroborando este entendimento, ensina Gouveia (1960), a saúde era considerada 

como a perfeição morfológica, traduzida pela harmonia funcional, integridade dos órgãos e 

aparelhos e pelo bom desempenho das funções vitais. Somava-se a isso a necessidade de que o 

indivíduo estivesse em pleno gozo de seu vigor físico e equilíbrio mental. Posteriormente, 

passou a ser considerada sob outro prisma, de modo que afastou-se do indivíduo propriamente 

dito para ser vista, também, na relação do indivíduo com o trabalho e com a comunidade.  

O autor acrescenta, ainda, um conceito de “saúde social”, que seria decorrente da 

relação do indivíduo com sua família, sua integração com o meio em que vive e condições 

socioeconômicas. Seria saudável, portanto, aquele que lograsse êxito em equilibrar seu bem-

estar físico, psíquico e econômico. 

De acordo com Júlio César de Sá da Rocha, o direito à saúde pode ser conceituado 

como “o conjunto de normas reguladoras da atividade do Poder Público destinada a ordenar a 

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

correspondentes que asseguram deste direito” (ROCHA, 2011, p.21). 

Não obstante as diversas acepções adotadas objetivando uma conceituação do que 

vem a ser “saúde”, atualmente, convencionou-se que o conceito adotado mundialmente é o 

trazido pela Organização Mundial da Saúde, que a define como sendo “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades” (OMS, 

1946).  
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Percebe-se, claramente, que tal conceituação se escusa de especificações ou 

minúcias, seguindo o entendimento de alguns doutrinadores de que não há um conteúdo certo 

e universal para o direito à saúde, uma vez que depende de diversos fatores para sua definição, 

que sofrem influência e variação no tempo e no espaço. Ademais, enquanto conceito 

multidimensional debatido mundialmente, a Organização Mundial da Saúde tem, 

historicamente, alterado seu entendimento acerca da temática, embora tenha estabelecido o 

conceito supracitado, uma vez que tenta adaptá-lo às mudanças sofridas pela sociedade. 

Sem prejuízo do acima disposto e na esteira do referido conceito, na década de 70, 

surgiu a necessidade de organização de Conferências, tais como a de Alma-Ata e a Conferência 

de Ottawa, que assumiram vital importância na tentativa de promover estratégias, objetivando 

melhorar a promoção da saúde em nível mundial, culminando em um completo bem-estar 

físico, mental e social (CARLOS NETO, 2018). 

Nessa linha de intelecção e na esteira da nova ordem internacional vigente, o texto 

da CF/88 seguiu as recomendações acima delineadas, aproximando as noções de saúde e 

qualidade de vida, aliadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos 

da República federativa do Brasil (art. 1º, III), um princípio fundamental (incluído no Título I), 

um direito fundamental (art. 5°, III) e eixo central dos direitos do homem, que são manifestados 

e protegidos sob a tutela dos direitos humanos e direitos fundamentais.  

Assim, tem-se a saúde como um direito social por excelência, notadamente 

dependente de uma atuação estatal para sua efetivação, manifestando-se como um direito de 

crédito, de exigir uma ação, notadamente através de políticas públicas. Nesse sentido: 

 

Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. 
Entretanto, não são meros poderes de agir – como é típico das liberdades 
públicas de modo geral – mas sim poderes de exigir. São direitos “de crédito”. 
Há, sem dúvida, direitos sociais que são antes direitos de agir. É o caso do 
direito ao lazer. Mas assim mesmo quando a eles se referem, as Constituições 
tendem a encará-los pelo prisma do dever do Estado, portanto, como poderes 
de exigir prestação concreta por parte deste (FERREIRA FILHO, 1998, p.49-
50). 
 
 

Em 1990, com a Lei nº 8080, conhecida como a lei do SUS, que dispôs sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes, ficou estabelecido um conceito de saúde que, no entanto, não 

restou especificado, a saber: 
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Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1o 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.  
§ 2o O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade.  
Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 
e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei no 12.864, de 2013)  
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social.  
 
 

 Uma cognição sumária pode conduzir ao pensamento de que o direito à saúde é 

absoluto, no entanto é necessário observar que existe um aspecto limitador no próprio texto 

constitucional, que restringe o direito à vida ao reconhecer a possibilidade de utilização da pena 

de morte na hipótese de guerra declarada (artigo 5º, XLVII, a). 

Assim, se o direito à vida pode sofrer limitação, qual seria o óbice para que o direito 

à saúde também sofresse restrição? Esse é, inclusive, o entendimento da melhor doutrina, que 

não entende possível a existência de direitos absolutos, uma vez que esses devem ser 

ponderados à luz do caso concreto, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade.  

Coaduna com o entendimento doutrinária a jurisprudência pátria, que já manifestou 

seu entendimento de inexistência de direito absoluto, conforme julgado do STF a seguir 

colacionado: 

 
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário interposto de acórdão cuja segue transcrita: 
MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. CRITÉRIOS 
PARA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. 
PROVA PERICIAL. DA REPARTIÇÃO/REEMBOLSO DOS VALORES 
DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. 
HONORÁRIOS. [...] O direito à saúde é assegurado como fundamental, nos 
arts. 6º e 196 da Constituição Federal, compreendendo a assistência 
farmacêutica (art. 6º, inc. I, alínea 'd', da Lei n. 8.080/90), cuja finalidade é 
garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e 
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tratamento da saúde; não se trata, contudo, de direito absoluto, segundo 
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a vinculação 
de tal direito às políticas públicas que o concretizem, por meio de 
escolhas alocativas, e à corrente da Medicina Baseada em Evidências. A 
interferência judicial, para determinar ao Poder Público o fornecimento de 
tratamentos de saúde, não pode descuidar das políticas fixadas pela 
Administração, a esse respeito, devendo atentar a alguns critérios mínimos 
(STF, Suspensão de Tutela Antecipada 175). [...] O Estado não pode 
simplesmente evocar - diante da dificuldade financeira - a cláusula da 
'reserva do possível' para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
Constitucionais. [...] Isso posto, nego seguimento ao recurso. (BRASIL, 
2014) (Grifos nossos). 
 
 

Em uma rápida análise do julgado supratranscrito, é possível observar o papel 

necessário desempenhado pela judicialização da saúde, na tentativa de concretizá-la ante à 

escassez dos recursos públicos; todavia, tem-se que levar em consideração que, quando da 

previsão constitucional do direito à saúde, não houve uma imposição à atuação estatal restrita 

à seus recursos disponíveis, sejam eles financeiros, humanos ou tecnológicos. 

Nessa toada, ratificando o entendimento de que a responsabilidade estatal não pode 

ser eximida ante à mera alegação dos custos acarretados pelos direitos sociais, de forma 

genérica, “as escolhas em matéria de gastos públicos não constituem tema integralmente 

reservado à deliberação política: ao contrário, o ponto recebe incidência de normas jurídicas 

constitucionais” (BARCELLOS, 2005, p.15). 

Cumpre ressaltar, no entanto, que é irreal, ante à generalidade e tentativa de 

ampliação trazida pelo texto constitucional, determinando que o direito à saúde será "garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

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

recuperação", delegar à Administração Pública toda a responsabilidade de promover a saúde 

em sua máxima efetividade, com acesso universal e igualitário. O que se poderia exigir, 

mediante prestação estatal, de forma realista, é sua atuação com vistas à redução do risco da 

doença e de acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde 

(GOUVÊA, 2003). 

 

2.2 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: HISTÓRICO DE 

INCORPORAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 

 

Inicialmente, é válida a reflexão acerca de que, muito embora pode-se imaginar que 

o direito à saúde é há muito garantido e salvaguardado, tanto no âmbito interno quanto no 
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internacional, esta é uma realidade recente. O que seria “lógico”, tendo em vista este ser um 

direito fundamental social por excelência, dotado de essencialidade para a efetivação dos 

demais direitos, sejam eles individuais ou coletivos.  

Nessa linha de intelecção, aponta Ingo Sarlet (2015) que o direito à saúde é tão 

relevante e essencial sob o aspecto de garantia do próprio direito à vida, que, na hipótese de não 

haver sido garantido pelo Constituinte, poderia ser considerado um direito fundamental 

implícito, como, segundo parte da doutrina, ocorre em outras ordens constitucionais, a exemplo 

da Alemanha e da Argentina. 

No entanto, é surpreendente verificar que a positivação do direito à saúde no 

ordenamento jurídico brasileiro se deu há menos de 100 anos, em 1923, decorrente de pressões 

exercidas por certos grupos sociais e da crescente necessidade da população de salvaguardar 

um direito tão fundamental. Impende ressaltar que foi um reconhecimento ainda incipiente, da 

necessidade de haver assistência à saúde, através da Lei Eloi Chaves (Decreto-legislativo nº 

4.682, de 24 de janeiro de 1923). 

O referido decreto inseriu dentro do Sistema Previdenciário uma ideia inicial de 

Sistema de Saúde que, por estar associado apenas ao setor de previdência social, era restrito aos 

trabalhadores contribuintes, privando a maioria da população do acesso à assistência médica. 

Conforme aponta Daniel Carlos Neto (2018), nesse contexto, a população que não possuía 

carteira assinada tinha a saúde como uma benesse da Igreja Católica, outras entidades religiosas 

ou mesmo fruto da filantropia, com destaque para o trabalho exercido pelas Santas Casas de 

Misericórdia, e não efetivamente um direito constitucionalmente assegurado. 

Foi recepcionado pela Constituição de 1934, todavia, sem maiores avanços para a 

população em geral, posto que permaneceu na ideia de conceder assistência à saúde apenas à 

parcela contribuinte da população, bem como em seu art. 10, II, determinou a competência 

concorrente da União e Estados para cuidar da saúde e assistência públicas.  

O que, conforme aponta Cláudio Bertollini Filho (2001), traduz a amplitude dos 

direitos reconhecidos pelo texto constitucional de 1934, que, embora tenha avançado no sentido 

de ter instituído bases para o desenvolvimento social, não o estendeu para toda a população, 

tendo em vista o reconhecimento da necessidade de assistência à saúde ter ocorrido com relação 

aos trabalhadores, e não à população como um todo. 

Cumpre ressaltar que a verificação do aparato normativo que salvaguarda os 

direitos fundamentais, essenciais para regular e proteger a vida em sociedade, especialmente o 

direito à saúde, tem sua base no contexto do direito constitucional e seus conceitos relacionados. 

O que ocorre tendo em vista a manifestação da corrida de proteção aos direitos humanos, em 



17 

sentido lato, instalada mundialmente no movimento pós Segunda Guerra Mundial, pela via de 

constitucionalização de direitos e liberdades dos indivíduos, notadamente no ordenamento 

jurídico interno dos países sensíveis ao tema. 

O grau de expansão dos direitos fundamentais, seu reconhecimento, proteção e a 

possibilidade de sua afirmação em juízo, quando do insucesso da via administrativa, revela o 

grau de democracia que existe em um país, pois “convertidos em parâmetros axiológico e 

referencial obrigatório e vinculante da atuação estatal, os direitos fundamentais reduzem 

acentuadamente a discricionariedade dos poderes constituídos, impondo-lhes deveres” 

(CUNHA JUNIOR, 2014, p.438). 

Corroborando com esse entendimento, Paulo Bonavides (2000), ensina que não há 

que se falar em democracia, se não houver a proteção decorrente do reconhecimento dos direitos 

fundamentais, portanto, uma vez que padeçam de lesão, enferma estará a Sociedade. Isso se dá 

pelo papel decisivo que possuem na sociedade, sendo balizas de avaliação da legitimação de 

todos os poderes sociais, individuais e políticos. 

Nessa toada, a CF/88 ampliou o escopo e a relevância que eram conferidos aos 

direitos fundamentais. O que foi traduzido pela sua localização (após o preâmbulo e os 

princípios constitucionais), sua inclusão ao rol de cláusulas pétreas e a previsão de 

aplicabilidade imediata, por exemplo, demonstrando as transformações sofridas em relação ao 

seu conteúdo, eficácia, titularidade e efetivação, desde sua consolidação nas primeiras 

Constituições brasileiras (FARIAS, 2018). 

Conforme aponta Danielli (2018, p.30): 

 

O constitucionalismo atual, superando a versão positivista de Constituição, de 
caráter marcadamente formalista, assume feição substancialista, na qual as 
normas não se limitam aos aspectos formais, procedimentos de ordenação e 
limitação do Poder Estatal, mas dizem respeito também à proposição de 
valores, de princípios e de determinados fins que expressem consensos 
mínimos, asseguradores da dignidade das pessoas e do regime democrático e 
plural da sociedade brasileira. 
Sob essa perspectiva, a Constituição pátria ocupa hoje o vértice do 
ordenamento jurídico não apenas em seu aspecto formal, mas sob o ponto de 
vista material, axiológico, irradiando seus efeitos sobre os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judicial, bem como pautando as relações 
intersubjetivas da sociedade. 
 
 

Registre-se que, o texto constitucional de 1988 inaugurou o conceito de Seguridade 

Social, que até então inexistia no contexto da legislação nacional. Assim, conforme o art. 194, 

caput: “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
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Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988), houve a fusão da tradicional prática 

contributiva previdenciária (adotada pelo ordenamento jurídico pátrio nos idos de 1930, em que 

o acesso à saúde, por exemplo, apenas era concedido aos contribuintes) com ações distributivas, 

no âmbito da saúde e da assistência social.  

Com relação à amplitude da importância da Seguridade Social para a proteção e 

promoção da saúde, destacam-se os princípios da incondicionalidade e universalidade, sendo, 

portanto, gratuito e integral o seu atendimento, bem como seus objetivos previstos pela CF/88. 

Nesse sentir: 

 
Art. 194. [...] 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998). 
 
 

Tendo sido inserido de forma inédita o direito a saúde no rol dos direitos 

fundamentais sociais (ou prestacionais), e estes demandarem prestações positivas do estado, 

visando à igualdade social, através da melhoria de vida dos hipossuficientes, configuram-se 

como de difícil concretização e efetivação prática, sendo alvo de críticas, conforme destaca 

Norberto Bobbio: 
 
O campo dos direitos do homem — ou, mais precisamente, das normas que 
declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem — aparece, 
certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da norma 
e sua efetiva aplicação. E essa defasagem é ainda mais intensa precisamente 
no campo dos direitos sociais. [...]. Será que ia nos perguntarmos alguma vez 
que gênero de normas são essas que não ordenam, proíbem ou permitem hic 
et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um 
prazo de carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos 
alguma vez que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um 
direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além 
de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o “programa” é 
apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado 
corretamente de “direito”? (2004, p. 37). 
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Ressalte-se, todavia, que, embora careçam de uma prestação estatal, os direitos 

sociais, incluindo, portanto, a saúde, no Brasil podem ser objeto de controle jurisdicional, de 

modo a garantir a efetivação do disposto no texto constitucional, sendo sua judicialização uma 

importante ferramenta para garanti-los. É o que aponta Luís Roberto Barroso (2006, p. 102): 

“já não cabe negar o caráter jurídico e, pois, a exigibilidade e a acionalibidade dos direitos 

fundamentais, na sua múltipla tipologia. É puramente ideológica, e não científica a resistência 

que ainda hoje se opõe à efetivação, pela via coercitiva, dos chamados direitos sociais”. 

Ao tratar especificamente da proteção à saúde, o texto da CF/88, utilizou-se de dois 

artigos, de modo que alçou o direito à saúde à categoria de direito subjetivo público e estendeu 

a todos que necessitarem o direito de ter acesso a uma saúde de qualidade, independentemente 

de sua nacionalidade ou de seu vínculo de maior ou menor permanência no Brasil, impondo ao 

Estado a obrigação de prestar à população assistência integral, in verbis:  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
[...] 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 

 
Sem prejuízo do disposto no art. 6º acima transcrito, aponta Ingo Sarlet (2015) que 

foi no art. 196 e ss. que a maior concretização ao nível normativo-constitucional foi alcançada 

pelo direito à saúde, não obstante sua regulamentação normativa na esfera infraconstitucional. 

Corrobora com o entendimento acima disposto Felipe Dutra Asensi (2013), que 

afirma ser o art. 196 da CF/88 uma tentativa de universalização do direito à saúde, tornando-o 

um direito fundamental e dever do Estado, ao passo em que eleva as ações e serviços 

relacionados à saúde ao patamar que denomina de “relevância pública”. Aduz ainda que, tendo 

em vista o referido direito ter sido considerado cláusula pétrea, tal configuração institucional 

avolumou as responsabilidades dos três entes federativos, enquanto ampliou a participação 

popular na construção das políticas públicas relacionadas. 

É imprescindível fazer a distinção das vertentes que o direito à saúde possui, 

amplamente aceitas pela doutrina, quais sejam: preservação, que é materializada através das 

políticas públicas e ações que visam a reduzir os riscos de doenças de forma genérica; e 

recuperação da saúde, que se dá através do acesso aos serviços e ações que visam à recuperação 
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dos enfermos, notadamente de uma forma individualizada, através de prestações positivas 

estatais de combate às enfermidades que acometem a população. 

 

2.2.1 Direito à saúde x acesso à saúde 

 

Não obstante o direito à saúde seja considerado como subjetivo, apenas garanti-lo 

com amplas bases constitucionais e a nível infraconstitucional não é suficiente para a sua 

fruição por parte dos indivíduos, tendo em vista configurar-se como sendo um direito 

prestacional por excelência. Destarte, há que se levar em consideração que, para a concretização 

efetiva do acesso da população, bem como para a proteção do referido direito, são necessárias 

políticas públicas que sejam integradas e que estabeleçam uma equidade nas condições de 

utilização dos serviços de saúde, bem como a dispensação de uma atenção resolutiva, além de 

integral. 

Dessa forma, as diretrizes constitucionais da saúde devem ser utilizadas como 

critérios legais legitimadores das políticas públicas nessa área, conforme determinado pelo art. 

196 da CF/88, para fins de desenvolvimento de programas e atividades por parte do Poder 

Público, que refletem a mudança da concepção de saúde construída pela sociedade brasileira, 

historicamente baseada no modelo curativo, centrado basicamente na assistência médica, 

passando hodiernamente a ser marcada pelo reconhecimento da importância dos cuidados 

primários de saúde, centrados na prevenção e na sua promoção. 

Nessa perspectiva, afirma José Afonso da Silva (2014, p.844): 

 

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve 
garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos 
princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que 
a promovem, protegem e recuperam. 
As ações e serviços de saúde são de relevância pública, por isso ficam 
inteiramente sujeitas à regulamentação, fiscalização e controle do Poder 
Público, nos termos da lei, a que cabe executá-los diretamente ou por 
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. (Grifos do autor).  

 
 

Portanto, cabe ao Estado garantir e efetivar o direito e o acesso à saúde através da 

implementação de políticas públicas, a exemplo do SUS, que por sua vez depende da 

colaboração de políticas públicas específicas e intersetoriais, com vistas a assegurar a cobertura 

universal à população, bem como a promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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Nessa esteira, com a universalização do direito à saúde, pode-se observar a 

exclusão, muito embora implícita, de indivíduos na formulação e concretização das políticas 

públicas, seja na prestação deficiente de um serviço, na dificuldade de acesso, ou mesmo na 

adoção de uma lógica que privilegia a esfera econômica na formulação das políticas públicas.  

 

2.2.2 O Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade 

 

Na perspectiva de promover políticas públicas para que o texto constitucional 

obtivesse uma concretização, com vistas a proporcionar à toda a população um serviço de saúde 

de qualidade, através de uma rede integrada e gratuita, a CF/88 instituiu o SUS, que 

posteriormente veio a ser regulado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que deve 

proceder com as seguintes diretrizes:  

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 
 

Nesse contexto, foi criado “possuindo, como incumbência inicial, a definição de 

quais ações e serviços de saúde serão capazes de garantir a integralidade da assistência à saúde, 

compatibilizando-as com as necessidades da população e suas fontes de financiamento” 

(FARIAS, 2018). 

Suas atribuições estão definidas pela CF/88, em seu art. 200, in verbis: 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, 
de 2015) 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
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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. 
 
 

Isto posto, há que se pontuar que a construção e funcionamento do SUS são 

orientados pelas suas regras, formas de organização e também, pelos princípios da 

universalidade, equidade e integralidade, tendo em vista que os princípios norteadores do SUS 

não constituem um rol taxativo. A universalidade traduz-se no acesso aos serviços de saúde de 

forma igualitária para todos, não exigindo o preenchimento de requisitos para a sua fruição, 

sem qualquer discriminação ou privilégio, e assegurado pelo Estado, de acordo com a CF/88; 

aproxima-se, portanto, do princípio da igualdade.  

No que tange à equidade, esta pode ser observada no objetivo de redução das 

desigualdades sociais e regionais, direcionando os investimentos destinados ao SUS para os 

locais em que estiver presente uma maior carência. Este princípio pode ser associado à busca 

pela justiça social. 

Por seu turno, a integralidade, tida por muitos como o princípio basilar do SUS visa 

a promover ações que considerem um indivíduo como um todo, abrangendo todas as 

necessidades humanas, com promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, bem 

como a interligação com outras políticas públicas, não necessariamente ligadas à saúde. Assim, 

é priorizado o atendimento com serviços preventivos, sem prejuízo da assistência dispensada 

ao tratamento das enfermidades, tendo em vista que a assistência integral garantida pelo SUS 

é, inclusive, farmacêutica. 

Nesse contexto, aponta Rodrigo Nóbrega Farias (2018, p. 73): 

 
O SUS foi criado com o objetivo precípuo de promover o acesso universal e 
igualitário a todos que se encontrem em território nacional e necessitem de 
atendimento médico-hospitalar, bem como de medicamentos, cirurgias, 
tratamentos e outras políticas relacionadas à saúde pública, a fim de prevenir 
ou tratar doenças. 
O Sistema Único de Saúde é o principal instrumento implantado pelo Estado 
brasileiro para buscar a efetivação e garantir a saúde pública aos indivíduos, 
propiciando, de forma gratuita, o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde. 
Para tanto, concebeu-se um sistema presente em todos os entes federativos, de 
cunho predominantemente descentralizado e preventista. 
 

 
Em linhas gerais, tendo em vista que o conceito de saúde, conforme já mencionado, 

compreende não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas o estado completo de bem-

estar físico, mental e social, assim foi estruturado o SUS, que atualmente é referência mundial 
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no combate ao HIV/AIDS, por exemplo. Acerca de sua estruturação e financiamento, Leonardo 

Cardoso de Magalhães (2013), em seu artigo publicado em sítio da internet, intitulado “O SUS 

e a Defensoria Pública: a judicialização consciente das demandas de saúde”, leciona: 

 
O modelo de saúde brasileira, centrado na medicina preventiva e na ampla 
assistência médica e farmacêutica, tem por pilar fundamental o 
acompanhamento periódico da população, através do programa saúde da 
família e o suporte das campanhas profiláticas de vacinação e de diagnósticos. 
Assim, é possível dividir a atenção à saúde em: a) primária: desenvolvida 
através dos sistemas locais de saúde, que visam ao atendimento holístico e 
geral do indivíduo e geralmente se referem à prevenção e ao tratamento de 
doenças corriqueiras e endêmicas; b) secundária: destinada ao tratamento 
específico de doenças intermediárias relacionadas às especialidades médicas; 
c) terciária: doenças complexas afetas às subespecialidades médicas. 
Em síntese, no Brasil, além do atendimento médico, o sistema financia o 
diagnóstico; o tratamento curativo (internações e cirurgias); outros serviços de 
suporte à saúde (fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional entre outros) e o 
fornecimento gratuito de medicamentos (não paginado). 
 

 

Como consequência, alguns doutrinadores entendem que o fenômeno da 

judicialização da saúde vem criando um SUS de duas portas, que consiste basicamente em: um 

sistema que se apresenta com acesso irrestrito aos recursos estatais para a satisfação de suas 

necessidades relacionadas à saúde, sob o argumento de que “a vida não tem preço”, uma vez 

que recorreram ao Judiciário; e outra que se apresenta de forma limitada à atuação e aos recursos 

estatais, para maioria da população, que se torna ainda mais limitada tendo em vista o 

redirecionamento de recursos que beneficiam aqueles que entraram pela outra porta (FERRAZ; 

WANG, 2014). 

Com relação ao tema, Ronei Danielli entende que o direito à saúde é um princípio 

diretriz, com natureza diretiva e a inerente textura aberta de um princípio, tendo como 

consequência a dificuldade de definir objetivamente quando ocorre a sua violação. Acrescenta 

ainda que:  

 

Esta não é, todavia, a única dificuldade encontrada à concretização dos 
direitos fundamentais sociais ou, dito de outra forma, à sua efetivação no meio 
social. Para além de compreender a estrutura normativa do direito 
fundamental à saúde e suas implicações hermenêuticas, cumpre também o 
enfrentamento da polêmica em torno de sua justiciabilidade, ou seja, 
necessária se mostra a discussão em torno de ser ou não considerado um 
direito subjetivo e quais as implicações concretas dessa asserção (DANIELLI, 
2018, p. 47). 
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Portanto, num Estado que pretende ser social, faz-se imprescindível a busca tanto 

quanto possível, de saídas administrativas, com possibilidades que garantam o direito à saúde, 

mas também que tendam a diminuir a necessidade de ações judiciais múltiplas, procurando 

interpretar os princípios norteadores do SUS à luz dos direitos fundamentais 

constitucionalmente consagrados. Dessa forma, também é necessária a ampliação do diálogo 

com os múltiplos agentes envolvidos nos processos de concessão de bens de saúde pela via 

judicial, para que seja alcançada uma maior efetividade na concretização do direito à saúde.  

 

2.3 A QUESTÃO ESPECÍFICA DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

No que tange à competência para a dispensação de medicamentos à população, 

estão sendo constantemente acionados pelos administrados para dar cumprimento a inúmeros 

processos relacionados ao fornecimento de medicamentos de elevado custo, além de realização 

de procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, bem como fornecimento de todo 

tipo de insumo e suplemento alimentar. 

O crescente número de demandas para o fornecimento especificamente de 

medicamentos, demonstra a ineficiência do Poder Executivo na implementação de políticas de 

saúde pública, tendo em vista que além da garantia constitucional prevista do art. 196, a Lei 

nº 8.080/90 estabeleceu em seu art. 6º, I, d, que “ Estão incluídas ainda no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica”. A lei e a norma constitucional, portanto, silenciam acerca de 

quais medicamentos os indivíduos têm direito, bem como qual ente da Federação deve fornecê-

los. 

Cumpre ressaltar que os critérios para aquisição, distribuição e entrega dos 

medicamentos estão elencados na Portaria nº 3.916/98, que regula a política nacional de 

medicamentos e determina, em suas diretrizes, que seja adotada uma relação nacional de 

medicamentos considerados essenciais, in verbis: 

 
Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos 
considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas 
de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente 
disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas 
farmacêuticas apropriadas, e compõem uma relação nacional de referência que 
servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas 
de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão 
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ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e segundo a situação 
epidemiológica respectiva.  
O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua 
atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, 
imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla um 
elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das 
patologias prevalentes no País (BRASIL, 1988, p. 4). 
 
 

Dessa forma, o entendimento é de que os medicamentos constantes na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME devem ser fornecidos pelo SUS, de modo 

que todas as pessoas têm o direito de recebê-los dos órgãos do Poder Público sem necessidade 

de judicialização, convalidando-se em um direito líquido e certo. Portanto, o fornecimento de 

medicamentos para proteção, promoção e recuperação da saúde é dever da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, que deve ser cumprido efetivamente por meio de políticas 

econômicas e sociais.  

Nas ações de medicamentos, muito embora destaca-se a comum alegação dos entes 

federados de que os medicamentos exigidos devem constar nas listas do SUS, tal alegação não 

tem prosperado, uma vez que a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que a 

responsabilidade do Poder Público não está limitada apenas ao que consta nestas listas oficiais, 

conforme julgado do STJ que se colaciona abaixo: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS. NECESSIDADE E EFICÁCIA DO PRODUTO. 
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. [...] 
2. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos 
os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à 
saúde, conforme inteligência dos artigos 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da 
Constituição da República. 3. Trata-se de obrigação solidária decorrente da 
própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita 
pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não 
afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou 
tratamentos médicos a quem deles necessite. 4. Segundo a jurisprudência 
desta Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista 
básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o União do dever 
imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que 
regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior 
hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a 
saúde. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das 
circunstâncias fáticas da causa, evidenciou a necessidade da medicação 
prescrita, acentuando que "o tratamento médico ofertado pelo SUS não é o 
mais adequado para o tratamento da autora, conforme relatórios constantes 
dos autos". 6. A inversão do julgado, nos termos pretendidos, demandaria a 
análise da prescindibilidade do fármaco pleiteado ou da possibilidade de o 
SUS disponibilizar produto correspondente e eficaz para o tratamento da 
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enfermidade da paciente, o que é inviável em sede de recurso especial, nos 
termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. 
(BRASIL, 2016). (Grifos nossos). 
 
 

Delineadas tais noções, não obstante o direito à saúde ser amplamente garantido, 

seja pelo legislador constitucional, seja pelo legislador infraconstitucional, aliado à 

jurisprudência pátria que é remansosa no sentido de efetivá-lo, como será demonstrado adiante, 

é necessário a busca do referido direito pela via judicial, o que vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. 
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3 O PODER JUDICIÁRIO COMO MEIO (IN) EFICAZ DE CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO À SAÚDE 

 

Considerada um fenômeno mundial, com relação à “judicialização da saúde”, o 

Brasil se encontra em posição de destaque, não apenas com relação ao número de ações 

pleiteando a concretização do direito à saúde, bem como no que diz respeito às condenações 

impostas ao Poder Público. Tendo em vista sua, imprescindibilidade, faz-se necessária a 

reflexão acerca da extensão, intensidade ou mesmo quantidade do provimento jurisdicional. 

Nesse contexto, a saúde, bem como os demais direitos fundamentais sociais, 

embora encontre previsão constitucional, em decorrência do grau de abstração que lhe foi 

conferido, tem sua eficácia comprometida, notadamente pela necessidade de atuação dos três 

Poderes em conjunto. 

 

3.1 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E ATIVISMO JUDICIAL 

 

Em uma rápida análise, fica claro que é necessário que haja discussão e busca de 

soluções, levando-se em consideração que a judicialização saudável proporciona a isonomia, 

ao passo em que a judicialização desenfreada tende a ignorar os próprios ditames do art. 196 da 

CF/88, em que o legislador constituinte buscou priorizar as políticas públicas, que necessitam 

do orçamento muitas vezes comprometido por meio desta, em detrimento daquela.  

A judicialização engloba um conjunto de ações, que podem ser individuais, 

coletivas, além da proposição de súmula vinculante e, em especial, aquelas tratadas como 

Repercussão Geral. Além disso, dada a sua complexidade, é uma questão que envolve não 

apenas o Poder Judiciário, mas também o Governo, os profissionais da saúde e do Direito, bem 

como toda a população. No Brasil, no âmbito do direito a saúde, passou a ganhar um maior 

destaque com as demandas judiciais dos portadores do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), que pleiteavam os medicamentos antirretrovirais. 

Torna-se essencial, portanto, a busca pelo equilíbrio no que concerne ao ativismo 

judicial, que se caracteriza pelo modo específico e proativo com que o qual o Poder Judiciário 

interpreta o texto constitucional, de modo a participar amplamente de sua concretização, através 

de uma interpretação, muitas vezes, extensiva de seu sentido e alcance, interferindo de forma 

notória no espaço de atuação dos outros Poderes. De acordo com Luís Roberto Barroso: 
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A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com 
maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. 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 (2009, p. 6). 
 
 

Faz-se mister ressaltar que, para tornar-se eficaz, a judicialização da saúde, 

notadamente em demandas coletivas, deveria retroalimentar o planejamento das políticas 

públicas, o que seria inviável em demandas individuais. Dessa forma, permitindo sua correção 

e consequente universalização, resultando em uma atividade jurisdicional que estenderia suas 

conquistas a todos os cidadãos que estivessem em semelhante situação jurídica, através da 

revelação dos déficits de cobertura e atendimento, de forma esporádica e isolada, das políticas 

públicas, notadamente as relacionadas à promoção, manutenção e recuperação da saúde. 

Portanto, as decisões judiciais sanitárias deveriam ser utilizadas apenas quando do esgotamento 

das vias ordinárias, quais sejam, as políticas públicas de saúde. 

Nesse sentir, é relevante, ainda, diferenciar o processo de judicialização da 

juridicização, pois esta última se concretiza quando existe uma negociação, um consenso pelo 

diálogo entre os diversos atores do processo, em uma interpretação efetivamente plural do 

texto constitucional, aproximando-o da realidade. Portanto, não remete necessariamente a um 

processo de judicialização, pois realiza uma discussão jurídica sobre os conflitos e as relações 

sociais, notadamente no âmbito do direito à saúde, em uma outra forma de pensar as instituições 

jurídicas, com vistas a buscar a efetivação de direitos e implementação de políticas públicas. 

No tocante à atividade da Justiça brasileira, bem como à quantidade de processos 

ajuizados, o Conselho Nacional de Justiça elabora anualmente o “Relatório Justiça em 

Números”, desde 2004, incluindo 90 Tribunais, com exceção do STF, sobre o funcionamento 

atividade jurisdicional referentes ao ano anterior. O referido estudo já se encontra em sua 14ª 

edição e é a principal fonte das estatísticas oficiais do Poder Judiciário desde sua criação. 

O “Relatório Justiça em Números”, a partir do ano de 2016, passou a permitir a 

realização de consulta individualizada por classes e assuntos de processos judiciais, e a tabela 

a seguir engloba um comparativo entre as demandas referentes à Judicialização da Saúde 

ajuizadas nos anos de 2015 e 2016 e em trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos Juizados Especiais, 

no STJ, nas Turmas Recursais e nas Turmas Regionais de Uniformização. No entanto, apenas 
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as demandas de natureza cível, uma vez que as criminais não foram incluídas; bem como a 

tabela abaixo não aborda todos os assuntos dos processos referentes à Judicialização da saúde, 

apenas os que foram comuns nos relatórios dos anos 2016 e 2017, tendo em vista que o relatório 

Justiça em Números de 2017 demonstrou que em 2017 tramitavam 1.346.931 demandas 

judiciais de natureza diversa envolvendo o direito à saúde distribuídas até 31.12.2016. 

  

Assuntos dos processos 

Relatório 
Justiça em 

Números 2016 - 
Ano base 2015 

Relatório 
Justiça em 

Números 2017 - 
Ano base 2016 

Aumento 
(%) 

Controle social e Conselhos de 
saúde 

1.468 2.008 37 

Convênio médico com o SUS 737 1.037 41 

Doação e transplante 
órgãos/tecidos 

491 597 22 

Erro médico 38.810 57.739 49 

Fornecimento de medicamentos 200.090 312.147 56 

Hospitais e outras unidades de 
saúde 

5.642 8.774 56 

Planos de saúde (benefício 
trabalhista) 

36.611 56.105 53 

Planos de saúde (direito do 
consumidor) 

293.449 427.267 46 

Saúde mental 3.001 4.612 54 

Tratamento médico hospitalar e/ou 
fornecimento de medicamentos 

151.856 214.947 42 

Tratamento médico-hospitalar 60.696 98.579 62 

TOTAL 792.851 1.183.812 49 
 

Tabela 1 – Comparativo entre os relatórios Justiça em Números 2016 x 2017. 
Fonte: SANTOS, Caroline Regina dos. Judicialização da saúde no Brasil em números. 2017. 
Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/saude/judicializacao-da-sade-em-numeros/>. Acesso em: 14 
set. 2018. 

Da leitura da tabela acima, é possível perceber um aumento considerável das 

demandas de 2015 para 2016, numa média de quase 50% nos tipos de ações propostas. No 
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entanto, uma verdadeira explosão de novos processos sobre a Judicialização da Saúde no Brasil 

pode ser observada quando da leitura dos dados recolhidos pelo Conselho Nacional de Justiça, 

que apontam 854.506 demandas em 2015; 392.921 processos em 2014 e 240.980 processos 

judiciais em 2011. 

Pondera acerca da necessidade de haver equilíbrio nas decisões do Poder Judiciário 

acerca do tema, Dias et al. (2016, p. 135): 

 

Enfim, tem o Judiciário uma difícil missão: buscar soluções para as crescentes 
demandas sanitárias, ponderando os valores da democracia, da dignidade da 
pessoa humana, da fundamentalidade do direito à saúde, da limitação 
orçamentária, da discricionariedade administrativa e da cautela. A 
judicialização da saúde pública é um processo necessário para o progresso das 
políticas públicas desta área, todavia há de se ter cautela e critérios racionais 
para lidar com o tema. É desproporcional impedir que uma criança que 
depende de um aparelho para respirar tenha este direito resguardado, assim 
como o é permitir que uma pessoa antecipe sua posição na fila de um 
transplante pelo fato de ter recorrido ao Judiciário, mesmo que outros 
necessitem deste transplante em caráter bem mais urgente. O juiz justo é o que 
decide nem pelo excesso nem pelo descaso, mas pelo equilíbrio. Afinal, in 
medio est virtus, a virtude está no meio-termo. (Grifos do autor). 
 
 

Nessa linha de análise, nas decisões judiciais, principalmente no que concerne ao 

direito à saúde, tem-se buscado julgar de forma coordenada e estratégica, frente às demandas 

propostas pela população, uma vez que não existe uma sólida padronização dos limites das 

decisões judiciais, ao tempo em que é notório o crescimento da importância e do protagonismo 

judicial nesta seara. Assim, a busca pela referida uniformização das decisões judiciais, torna-se 

essencial, levando-se em consideração que pode vir a produzir resultados significativos no 

processo de efetivação desse direito, afastando, inclusive, os argumentos baseados no 

minimalismo no ato de julgar (ASENSI, 2013). 

Tal atuação mais planejada e uniforme do Judiciário no âmbito do direito à saúde, 

tem sido estimulada, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através de uma 

política judiciária para a saúde. A referida política abrange estratégias que envolvem desde a 

criação do Fórum Nacional do Judiciário exclusivamente para a saúde até Comitês Estaduais 

de Saúde, bem como recomendações acerca da maneira com a qual os juízes podem proceder 

quando da decisão das demandas que lhes são apresentadas, dada a patente ampliação dos 

serviços de saúde pela via judicial. 
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Acerca das dificuldades que envolvem a problemática da saúde, afirmou o ministro 

Gilmar Mendes em seu voto no Julgamento da Suspensão da Tutela Antecipada nº 175, no qual 

foi relator, no STF: 

 
O fato é que o denominado problema da “judicialização do direito à saúde” 
ganhou tamanha importância teórica e prática, que envolve não apenas os 
operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da 
área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a atuação do 
Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, por 
outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão entre os 
elaboradores e os executores das políticas públicas, que se veem compelidos 
a garantir prestações de direitos sociais das mais diversas, muitas vezes 
contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a área de saúde 
e além das possibilidades orçamentárias (MENDES, 2010, p. 10-11).  

 
 

Conforme denota Rodrigo Nóbrega Farias (2018, p. 123): “deve-se reconhecer que 

a judicialização é um processo atrelado às dificuldades de concretização de direitos 

fundamentais, sendo reflexo de um exercício, individual ou institucional, das faculdades 

processuais – portanto, perante o Judiciário”. 

Nesse sentido, não há que se falar em apenas uma causa do excesso da 

Judicialização da Saúde, tendo em vista que cotidianamente diversos indivíduos recorrem às 

portas do Judiciário para assegurar o direito constitucionalmente garantido à saúde, que na 

prática não o é, seja falta de subsídios, falhas na gestão pública, dificuldades financeiras da 

população, envelhecimento populacional, ou mesmo cortes do orçamento e falta de recursos na 

saúde pública, por exemplo. 

 

3.1.1 Justiça distributiva 

 

Atualmente, teorias contemporâneas da justiça distributiva tentam apresentar 

soluções à questão de como recursos e produtos escassos de uma sociedade devem ser 

distribuídos entre indivíduos que, naturalmente, possuem necessidades e ambições diferentes, 

que, no entanto, devem ser satisfeitas coletivamente, como o direito à saúde, por exemplo. No 

entanto, não obstante a importância da temática, bem como a inadequada alocação de bens e 

recursos de saúde cotidiana, no Brasil questões acerca da justiça distributiva de saúde ainda são 

insipientes e pouco desenvolvidas. 

Sabe-se que a discussão em torno da justiça distributiva em saúde no Brasil tem 

gravitado em torno da dificuldade de como interpretar o preceito de equidade e de como este 
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deve fundamentar a orientação dada às políticas de saúde, especialmente no âmbito do SUS, e, 

embora seu entendimento se apresente em vertentes não uniformizadas, aqui compreende-se 

como sendo aquilo que é justo a ser considerado quando da concepção das políticas públicas de 

saúde, um juízo de valor que vai além da racionalidade da letra fria da lei, interpretando-a para 

além do que está efetivamente escrito. 

Com relação à equidade, que conforme mencionado anteriormente é um princípio 

norteador do SUS, os entraves acerca da definição de um único conceito estão comumente 

ligados à necessidade de equilibrar as condições de saúde dos grupos populacionais em 

decorrência de diferenças econômicas e sociais, o acesso ao sistema de saúde em seus vários 

níveis de complexidade organizacional e técnica e o acesso a determinado programa ou 

segmento referido sistema.  

E é essencialmente a problemática da concretização da equidade no SUS que tem 

sido hodiernamente colocada no centro do debate acerca da “judicialização da saúde”. Isso se 

dá em decorrência da dificuldade de operacionalizar os princípios da justiça distributiva, de 

modo que não violem os parâmetros da isonomia e que resguardem o mínimo essencial ao 

núcleo do direito à saúde, que garanta uma vida digna, nos moldes da garantia da dignidade da 

pessoa humana. Acerca do tema: 

 
Contudo, como atender a todas as necessidades de saúde de cada pessoa se 
estas têm sempre um caráter social? Quem está autorizado a avaliar as 
necessidades de assistência médica quando se sabe que, neste campo, a oferta 
cria a demanda e que ninguém quer deixar de dar a seus entes queridos 
enfermos não só o que faz parte da rotina dos cuidados médicos nos hospitais 
e ambulatórios públicos, mas também o que parece ser a última palavra da 
ciência médica em matéria de terapêutica para esta ou aquela enfermidade?8 
Nesse sentido, os reclamos de justiça fundados na noção de necessidade, como 
critério distributivo, precisam sempre ser devidamente avaliados quando são 
tomadas como justificativa para garantir o direito à saúde ou qualquer outro 
(NOGUEIRA, 2011, p.19). 
 
 

Portanto, faz-se necessário que os direitos fundamentais, especialmente no que 

tange à concretização do direito à saúde, busquem a maior eficácia social através da 

concretização da justiça distributiva que beneficie os menos favorecidos, de modo que os 

direitos dos hipossuficientes não sejam suprimidos em uma sociedade que visa maximizar o 

saldo líquido de satisfações. Nesse sentir, mesmo configurando-se como uma diretriz do SUS, 

a participação da comunidade no contexto de políticas públicas, de modo a externar suas 

necessidades mais prementes, visando a uma maior qualidade e eficiência na atuação estatal, 

ainda não se apresenta de maneira satisfatória e eficaz. 
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Dessa forma, a melhor concepção capaz de garantir a justiça distributiva seria 

materializada na concepção do direito à saúde como um direito fundamental individual, sendo 

assegurado ao cidadão a prerrogativa de exigir tal direito judicialmente, uma vez que existem 

princípios e valores que jamais podem ser sacrificados 

 

3.1.2 Políticas Públicas na área da saúde 

 

Diante vasto arcabouço anteriormente demonstrado, constitucional e 

infraconstitucional, constata-se que a problemática reside no fato de que não basta a CF/88 

estabelecer a saúde como direito fundamental, se não forem adotadas políticas públicas para 

garantir efetividade a tal direito. Registre-se, ainda, que os direitos fundamentais, em especial 

o direito fundamental à saúde, são de aplicação imediata, conforme estabelecido no art. 5°, § 1°, 

CF, de modo que são direitos subjetivos passíveis de ser fruídos individualmente.  

No entanto, a discussão acerca da capacidade estatal de gerir as políticas públicas, 

de modo a torná-las eficientes no alcance de seus objetivos, concretizando-as da forma em que 

foram planejadas, ganha destaque à medida em que as demandas do contingente populacional 

tornam-se cada vez mais complexas, demandando um conhecimento específico da área em que 

o objeto da política pública está inserido, por parte do gestor principalmente, sem prejuízo dos 

demais agentes públicos e órgãos da Administração Pública. 

Via de regra, atualmente, tem-se dado destacada importância ao viés econômico da 

atuação estatal, ainda que frente ao indiscutível crescimento das demandas sociais, decorrente 

do cenário de crise e agravamento da problemática social, ocasionando a busca da população 

pela garantia de implementação de seus direitos sociais constitucionalmente garantidos, 

notadamente do direito à saúde, que é instrumento de transformação da realidade social. Como 

consequência, observa-se uma tentativa de atuação dentro de uma esfera economicamente 

viável, com a consequente redução de gastos financeiros por parte da Administração Pública, 

utilizando-se do mercado e sua demanda como uma espécie de regulador natural das relações 

sociais (FARIAS, 2018). 

E é exatamente este planejamento estatal, a ação governamental que se articula 

tanto nas esferas da federação, como entre os Poderes, que as políticas públicas refletem, sendo 

definidas nos dizeres da professora Maria Paula Dallari Bucci da seguinte forma: 
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Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 
– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar à realização de 
objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva dos meios 
necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 
atendimento dos resultados (BUCCI, 2006, p. 39). 
 
 

Destarte, é importante ressaltar que uma política pública que existe, mas é ineficaz, 

não pode permanecer intocável pelo judiciário, tendo em vista que a mera existência de atos 

administrativos que tenham o intuito de dar cumprimento ao direito à saúde, não é suficiente 

para descaracterizar omissão estatal. Assim, se as políticas públicas não asseguram os direitos 

dos cidadãos em sua totalidade, caberá ao Estado rever suas prioridades e direcionar seus gastos 

em prol da sociedade, de efetivar os direitos que demandam prestações positivas da 

Administração Pública. 

Acerca das dificuldades que circundam o planejamento e a realização das políticas 

públicas, pondera Rodrigo Nóbrega Farias: 

 
É importante frisar que o panorama e a realidade da saúde pública no Brasil 
refletem outra conjuntura: a burocracia, a falta de planejamento e de gestão e 
uma total ausência de critérios e de transparência no uso dos recursos públicos. 
O contexto demanda, entretanto, bem mais do que a modernização do serviço 
público, sendo imperioso o domínio técnico do funcionamento do processo do 
processo, em todas as suas etapas, desde a concepção política, até a execução 
das decisões e as despesas decorrentes destas (FARIAS, 2018, p. 81). 
 
 

Com relação à responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de 

direito à saúde, a CF/88 atribuiu competência concorrente à União, aos Estados e aos 

Municípios para legislar sobre saúde. Assim, cabe a todos os entes federativos a implementação 

de políticas públicas que versem sobre o direito à saúde, isto em conformidade com o art. 24, 

XII, da CF/88, in verbis:  “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”. 

Ademais, quando da criação do SUS, a Carta Magna estabeleceu em seu art. 198, 

§ 1º, que: “ O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes”. Ainda, trouxe em seu art. 23, II, que é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde. 



35 

Nessa linha de intelecção, fica claro, portanto, que incumbe ao Estado como um 

todo proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que, 

inclusive, o SUS torna a responsabilidade solidária linear, alcançando a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos 

para ter sua demanda satisfeita.  

Ademais, consoante entendimento perfilhado pelo STF, as normas das 

Constituições da República Federativa do Brasil e de seus respectivos Estados que asseguram 

o direito à saúde e, especialmente no caso de pacientes hipossuficientes, a garantia da total 

cobertura assistencial à saúde, não se tratam de normas programáticas, mas sim de norma 

fundamental de eficácia direta e aplicabilidade imediata, com vistas à concretização do 

princípio da dignidade humana, estampado no preceito normativo enunciado no inciso III do 

artigo 3 º, da CRFB, conforme mencionado alhures. 

Acerca da temática, colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria: 

 
ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – 
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –  
MANIFESTA NECESSIDADE   –  OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO 
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES  –   NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL 
AO MÍNIMO EXISTENCIAL.  
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue 
como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção 
pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido 
com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 
fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de 
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação 
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, 
não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o 
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo 
em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade 
solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que 
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no 
pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação 
para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (BRASIL, 2010). 
(Grifos nossos). 
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Esta gestão tripartite é imprescindível para que ocorra uma atuação na esfera da 

promoção e proteção da saúde dos indivíduos de maneira estratificada e, ao mesmo tempo, 

unificada (de modo a evitar as políticas conflitantes, com consequente desperdício de recursos 

e esforços humanos), isto é, o sistema é único para todo o Brasil, mas ao mesmo tempo 

descentralizado, para que possa alcançar uma maior eficiência, tendo em vista as proporções 

continentais em que se encontra inserido o território brasileiro.  

Impende ressaltar que é indispensável para a efetividade desta gestão que haja o 

correto repasse dos recursos pela União, tendo em vista que é o ente responsável pela 

arrecadação, os detém em maior quantidade. Além, certamente, dos recursos advindos dos 

demais entes da federação, do orçamento da seguridade social e de outras fontes. Com relação 

à um critério objetivo acerca da parcela dos recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios a serem destinados à área da saúde, há determinação expressa de um percentual 

mínimo do orçamento de cada, de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012. 

Levando-se em consideração o acima exposto, bem como que o Estado brasileiro 

foi constituído sob a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CRFB/88), observa Luís Roberto 

Barroso: 
 
Como todas as esferas de governo são competentes, impõe-se que haja 
cooperação entre elas, tendo em vista o “equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem estar em âmbito nacional” (CF/88, art. 23, parágrafo único). A atribuição 
de competência comum não significa, porém, que o propósito da Constituição 
seja a superposição entre a atuação dos entes federados, como se todos 
detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões. Isso, 
inevitavelmente, acarretaria a ineficiência na prestação dos serviços de saúde, 
com a mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar 
as mesmas tarefas (BARROSO, 2007, p. 99). 
 
 

Cumpre destacar que a responsabilidade solidária não gera litisconsórcio passivo 

necessário entre os entes federativos nos processos judiciais relativos ao direito à saúde, 

conforme entendimento da jurisprudência pátria, uma vez que a satisfação do referido direito 

pode ser pleiteada apenas em face da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou mesmo dos 

Municípios, estando o promovido obrigado a realizar individualmente a prestação.  

Todavia, em havendo a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial 

por parte do ente promovido na demanda do caso concreto, os demais deverão cumpri-la de 

maneira subsidiária e solidária, configurando-se a solidariedade entre os entes federativos como 

uma garantia à concretização do direito fundamental à saúde. Aliado a isso, é reconhecido no 

âmbito doutrinário e jurisprudencial que as políticas públicas podem ser controladas pelo Poder 
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Judiciário, especialmente no que concerne à sua legalidade e execução, no entanto, não há um 

critério objetivo que delimite a extensão da referida intervenção.  

Nesse sentido é o entendimento do STF, vejamos: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 
isoladamente, ou conjuntamente. (BRASIL, 2015). 
 
 

Assim, surgem correntes divergentes acerca do controle judicial da utilização dos 

recursos públicos, especialmente no âmbito da saúde, que defendem de um lado que o referido 

direito fundamental social não deve ter limites para sua judicialização, independente da 

existência de recursos disponíveis, devendo o direito ser garantido a qualquer custo. Por outro 

lado, há quem defenda que não se pode decidir pela alocação de recursos públicos para um 

indivíduo, em detrimento da coletividade, sob pena de incorrer em injustiças, ou mesmo em um 

atentado à própria democracia, com a interferência no mérito das decisões de governos eleitos 

democraticamente. 

Conforme pontua Daniel Carlos Neto (2018) é necessário um estudo crítico acerca 

da atual realidade das políticas em saúde pública no Brasil, bem como uma análise concreta, 

com vistas à busca de estratégias capazes de promover a integração de políticas que objetivem 

promover a equidade não apenas nas condições de acesso à saúde, bem como na utilização 

desses serviços, garantindo uma atenção integral e preponderantemente resolutiva. Dessa 

forma, será possível proceder com a elaboração de políticas públicas que melhorem as 

deficiências existentes no atendimento médico precário atual. 

 

3.2 RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL COMO PRINCÍPIOS 

NORTEADORES DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Não obstante não haver discussão acerca da importância de garantir-se o direito à 

saúde, levando-se em consideração a sua amplitude, torna-se imprescindível eleger prioridades, 

ante às circunstâncias sociais apresentadas e à escassez dos recursos estatais. Assim, mesmo 

que seja um direito indiscutivelmente universal, que deve ser oferecido em toda sua 

integralidade, torna-se fantasioso entender a saúde como um direito individual e ilimitado por 
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excelência, sob pena de incorrer no esvaziamento dos princípios da universalidade e da 

equidade, pois como não se poderá nunca oferecer todos os serviços a todos, se dará menos ou 

nada a outros. 

Em se tratando de direito à saúde, a todo momento, diante da infinidade do 

progresso científico, estarão em desacordo a expectativa da população e os serviços 

efetivamente prestados pelo poder público, sobretudo no que tange aos moldes individualmente 

pleiteados. Muito embora a tendência seja observar a problemática da saúde (notadamente no 

que tange à elevação do custo com o fornecimento de medicamentos) apenas no Brasil, no 

âmbito do SUS, tais dificuldades atingem até os países mais desenvolvidos que, de acordo com 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), têm um gasto com medicamentos muito além da 

inflação e do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

Percebe-se que, com o advento do neoconstitucionalismo, também conhecido como 

constitucionalismo pós-moderno, houve aumento no número das demandas judiciais, 

notadamente no que diz respeito ao direito à saúde, uma vez que o referido movimento possui 

como uma de suas características marcantes a busca pela concretização dos preceitos 

constitucionais, principalmente os direitos fundamentais. 

Conforme leciona Robert Alexy (2015), a dignidade da pessoa humana configura 

direito absoluto, de modo que, diante de situações concretas, não há que se discutir a 

procedência das normas que a protege, apenas de aquelas foram ou não violadas. Ademais, 

apresenta o conceito de liberdade fática, que seria a prerrogativa jurídica que validaria as 

circunstâncias matérias, pautando a atuação do indivíduo no meio social, e, uma vez que 

assegura ao seu titular possibilidades reais de fazer aquilo que lhe é facultado, enseja uma 

obrigação positiva por parte do Estado, para a concretização do referido direito. Portanto, uma 

vez que o caso concreto diz respeito a uma demanda na esfera do mínimo existencial, apresenta-

se como tendo a justiciabilidade manifesta. 

É necessário ponderar acerca dos custos advindos do referido direito com os 

recursos limitados do Estado, tendo em vista que, no que tange ao direito à saúde, a grande 

maioria das questões possui caráter essencial e individual, dificultando a percepção de sua 

influência na disponibilidade dos recursos estatais como um todo. E é exatamente este 

argumento que costuma ser utilizado para negar a justiciabilidade dos direitos sociais, incluindo 

naturalmente o direito à saúde. Nesse sentir: 
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Essa constatação, que pode parecer óbvia a economistas e administradores de 
saúde acostumados a lidar com escassez de recursos, não é facilmente 
compreendida pelo público em geral e pelos profissionais do direito em 
particular. Para estes, prevalece a ideia culturalmente arraigada de que saúde 
não tem preço, sendo mesmo uma espécie de ofensa abordar aspectos 
financeiros quando o que está em jogo é a saúde e a própria vida. Esta postura 
– compreensível, mas fundamentalmente insustentável – é combinada no 
Brasil com a opinião consolidada de que os recursos públicos são sempre mal 
aplicados e frequentemente desviados por corrupção. Nesse clima, fica a 
sensação de que o problema da saúde e de outros programas sociais não é a 
escassez de recursos, mas sim sua utilização inadequada (AITH, 2007, p. 399). 

 
 

Resta cristalino que há certa dificuldade de se delimitar os conceitos de reserva do 

possível e mínimo existencial, no entanto, sem prejuízo de outras abordagens além da esfera 

econômica, no presente trabalho o princípio (também conhecido como “cláusula”) da reserva 

do possível, advindo do debate constitucional alemão, será considerado como aquele 

caracterizado pelos limites orçamentários à execução dos serviços públicos para a coletividade, 

notadamente visando à efetivação do maior número de direitos estampados no texto 

constitucional. 

 Desta forma, a doutrina entende a reserva do possível como um limitador da 

realização dos direitos sociais fundamentais pela via judicial, e esta ideia de limitação 

orçamentária como óbice à satisfação dos referidos direitos, naturalmente, não é bem 

recepcionada pela população no geral. Existe ainda uma distinção da reserva do possível 

jurídica, que seria o conjunto das normas que regulam o processo de gasto do orçamento público 

(normas de competência, orçamentárias e de tributação, por exemplo), e a reserva do possível 

fática, que se refere efetivamente à disponibilidade real dos recursos destinados à satisfação dos 

direitos fundamentais. 

No ordenamento constitucional brasileiro, a reserva do possível está 

intrinsecamente ligada à ideia de proporcionalidade na realização dos direitos dentro do que for 

possível, de maneira que resta o Estado não deveria ser compelido à prestação exigida, se esta 

não vier acompanhada do binômio proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de estar-se 

sacrificando outros valores constitucionalmente garantidos. É o que aponta Ana Carolina Lopes 

Olsen (2006, p. 228): 
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A reserva do possível acaba por possuir uma dimensão preponderantemente 
jurídica, de mandamento de realização dos direitos fundamentais sociais 
dentro de um padrão de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de 
ferimento do sistema constitucional como um todo, bem como uma dimensão 
especialmente fática, de mandamento de observância da realidade, da 
existência de recursos materiais e da exigência razoável e proporcional de 
alocação de recursos. Ainda, a reserva do possível acaba por determinar a 
ponderação entre o bem jurídico que se visa realizar e a escassez artificial de 
recursos, ou seja, aquela escassez que resulta da alocação dos recursos 
existentes para outros fins. 

 
 

Nessa linha de pensamento, portanto, tal princípio seria um ponto de equilíbrio 

entre a discricionariedade da Administração Pública e a possibilidade de controle judicial das 

políticas públicas, convalidando-se em uma aplicação do princípio da proporcionalidade no 

diálogo entre os Poderes Judiciário e Executivo. Ao aplicar a reserva do possível no caso 

concreto, o julgador analisaria se as ações necessárias para que a ofensa aos direitos 

fundamentais seja suspensa são razoáveis e possíveis de serem atingidos pelo órgão público 

promovido. Nessa toada, impende pontuar que é tão importante quanto reconhecer a escassez 

dos recursos destinados à saúde, é que sua aplicação ocorra da maneira mais adequada possível, 

ou seja, eficiente e justa, prestigiando a universalidade e a igualdade,  sempre à luz da equidade. 

Conforme assevera Ingo Wolfgang Sarlet (2015), há que se ter em mente que a 

reserva do possível é composta por uma dimensão tríplice, compreendendo: a efetiva 

disponibilidade fática dos recursos; a disponibilidade jurídica dos referidos recursos, tanto 

materiais como humanos, traduzida na possibilidade de determinado ente federado dispor do 

recurso; bem como no tocante à exigibilidade pleiteada no caso concreto, sua proporcionalidade 

e razoabilidade. Acrescenta ainda que os referidos aspectos, aliados aos princípios 

constitucionais, especialmente no que tange à máxima eficácia e à efetividade dos direitos 

fundamentais, devem ser utilizados como ferramentas de garantia dos direitos sociais de cunho 

prestacional e não como óbice à sua concretização. 

Muito embora não haja um entendimento consolidado na doutrina acerca da 

utilização da reserva do possível como limitador das políticas públicas que visem à efetivação 

dos direitos sociais, jurisprudência pátria é pacífica ao entender que o referido princípio não 

pode ser invocado pelo Poder Público com a pretensão de dificultar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria CF/88 ou cumprir obrigação de fazer determinada pela 

via judicial, em especial no que tange ao fornecimento de medicamentos.  
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Nessa linha, extrai-se o entendimento do STJ: 

 
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. 
PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO 
POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico 
supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os 
outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 
e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, 
em oposição a omissões do Poder Público. [...] 5. A reserva do possível não 
configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso 
ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é 
impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de 
matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A 
escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não 
passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas 
prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas 
leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da 
coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem 
e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até 
políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, 
não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do 
Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação 
dos Poderes. [...] 7. Recurso Especial provido. (BRASIL, 2011). (Grifos 
nossos). 
 
 

Vislumbra-se, portanto, que há uma preocupação em garantir um “núcleo essencial” 

dos direitos fundamentais aos indivíduos, uma parcela da norma constitucional que não pode 

ser restringida pelo Estado, que assegurem de fato condições mínimas de sobrevivência, em 

atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, tão difundido por toda a CF/88, uma vez 

que inexiste na doutrina ou legislação brasileira uma unanimidade do que vem a ser 

objetivamente o referido conceito. 

Nesse contexto, a ideia de um mínimo existencial adquire especial relevância, 

notadamente nas situações em que o Estado utiliza o argumento da reserva do possível para 

impor restrições à efetivação dos direitos fundamentais sociais, demarcando uma porção 

mínima do direito a ser garantida, sob pena de inviabilizar a sobrevivência digna do titular. 

Desse modo, entende-se que o mínimo existencial deve ser delimitado em cada caso concreto, 

utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das especificidades 

individuais, uma vez que frente às necessidades infinitas da população, nos mais diversos 

âmbitos, encontra-se a finitude dos recursos estatais. 
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Na doutrina brasileira, após as origens do conceito na Alemanha, tem-se o 

pioneirismo do doutrinador Ricardo Lobo Torres, que entende que os direitos fundamentais 

sociais, em sentido estrito, confundem-se com a ideia de mínimo existencial, afirmando que: 

 
O mínimo existencial não é um valor, nem um princípio jurídico, mas o 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Não é um valor por não possuir 
generalidade e abstração de ideias, como as de igualdade, dignidade, justiça e 
liberdade. Não é um princípio jurídico por não se exibir as principais 
características dos princípios que são as de ser objeto de ponderação e de valer 
prima facie. De fato, o mínimo existencial não pode ser ponderado e vale 
definitivamente, porque constitui o conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais, que é irredutível e insuscetível de sopesamento (TORRES, 
2009, p. 83-84). 
 
 

Tem-se, portanto, que, uma vez que o mínimo existencial se configura como 

balizador tanto da atividade do Estado quanto da atividade jurisdicional, considerando que serve 

como paradigma para a avaliação das prioridades para os gastos públicos, bem como, caso não 

seja respeitado pelo Poder Público, especialmente pela omissão no tocante à efetivação dos 

direitos sociais, nasce o direito de pleiteá-lo pela via judicial. 

Nessa perspectiva, o motivo que fundamenta tal judicialização dos direitos sociais, 

inerente ao mínimo existencial, está embasado na imprescindibilidade de tais direitos para a 

manutenção de uma vida com dignidade, deste modo não há como se conceber a aceitação do 

argumento da reserva do possível nesse contexto. Muito embora a judicialização vise à 

diminuição do problema da falta de recursos, há que se ponderar acerca de quais fins essenciais 

estão previstos na CF/88, bem como se existem recursos suficientes para atendê-los 

(BOTELHO, 2011).   

De modo complementar, defende Daniel Carlos Neto (2008) que o mínimo 

existencial tem aplicabilidade imediata com relação aos direitos fundamentais, sejam eles 

sociais ou não, já que é inerente às garantias constitucionais prioritárias. Como consequência, 

em se tratando de prestações relacionadas aos direitos sociais, não vinculadas à dignidade da 

pessoa humana, estas estarão condicionadas à reserva do possível, caracterizada pelas 

limitações dos recursos orçamentários. 
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Coaduna-se com o referido entendimento o voto do ministro Herman Benjamin, 

relator no julgamento do Recurso Especial 1.389.952/MT, colacionado a seguir: 

 
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não 
pode ser encarado como sem razão, pois garantir a dignidade humana é um 
dos objetivos principais do Estado brasileiro. É por isso que o princípio da 
reserva do possível não pode ser oposto a um outro princípio, conhecido como 
princípio do mínimo existencial. Desse modo, somente depois de atingido esse 
mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em quais outros projetos se deve investir. Ou seja, não se nega 
que haja ausência de recursos suficientes para atender a todas as atribuições 
que a Constituição e a Lei impuseram ao estado. Todavia, se não se pode 
cumprir tudo, deve-se, ao menos, garantir aos cidadãos um mínimo de direitos 
que são essenciais a uma vida digna [...]. Por esse motivo, não havendo 
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário determine a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político (BENJAMIN, 2014, p. 11). 
 
 

O ponto crucial da atividade do Poder Judiciário reside exatamente quando da 

apreciação das questões que envolvem o direito à saúde e, por este ser um direito social 

intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, em sua maioria pleiteiam um mínimo 

existencial. E esta tarefa torna-se árdua, uma vez que pode-se verificar as seguintes situações 

na sociedade brasileira: a excessiva desigualdade social, que desde os primórdios da 

independência concentra a riqueza de forma desproporcional em certos setores, ocasionando a 

pobreza de forma latente em uma parte da população; a corrupção; os baixos índices de 

qualidade da educação, e a ineficiência do próprio sistema público de saúde.  

Desse modo, a inexistência de suporte financeiro para a satisfação de todas as 

necessidades da população acarreta escolhas alocativas por parte dos gestores. Por isso, é 

importante perceber, portanto, que diante de tantos desafios, determinar o que se configura 

como mínimo existencial, mesmo que individualmente no caso concreto, torna-se tarefa difícil, 

pois priorizar determinada área de interesse pode acarretar em prejuízos para outra tão ou mais 

carente.  

Ademais, forçoso ressaltar que está implícito no texto constitucional de 1988, 

mesmo que na doutrina e jurisprudência pátrias ainda se apresenta de maneira incipiente, o 

princípio da proibição do retrocesso social, decorrente do sistema jurídico-constitucional pátrio, 

que visa à vedação da supressão ou da redução de direitos fundamentais sociais, em níveis já 

alcançados e garantidos aos brasileiros. Todavia, não se restringe aos direitos sociais, enquanto 

pode ser aplicado na seara do direito ambiental, por exemplo. Assim, privilegia a segurança 
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jurídica, uma vez que traz a exigência de que quando uma norma seja positivada em seu aspecto 

constitucional, ela não poderá ser extinta, apenas podendo sofrer ampliação dentro do Estado 

Democrático de Direito. 

Com relação ao diálogo do Poder Judiciário com os demais Poderes, que ocorre no 

âmbito da judicialização da saúde, em apertada síntese, não há na verdade uma interferência na 

realização das políticas públicas de um Poder sobre o outro, até porque a regra não é a 

interferência do Judiciário sobre as escolhas administrativas. 

O que há, de fato, quando o Judiciário aprecia uma demanda no sentido de 

concretizar um direito prestacional negado pela Administração Pública é a obrigação de garantir 

que tais políticas sejam efetivamente cumpridas, garantindo que o cidadão possa ter acesso aos 

direitos fundamentais, não extrapolando sua área de competência e, portanto, não gerando, 

ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 

É o que relembra Ronei Danielli: 

 

Quer-se crer que a verdadeira questão a ser enfrentada nos casos difíceis 
envolvendo a temática da saúde no país não se refere propriamente à 
extrapolação do Judiciário da sua área de atuação. As complexidades 
próprias do mundo contemporâneo, identificadas por alguns filósofos 
como pós-modernidade, somadas ao fato de uma Constituição analítica, 
acabam por conformar o fenômeno da juridicização da vida, ou seja, 
como a Carta Magna do país, em toda a sua prolixidade, trata de 
incontáveis aspectos da vida humana, temáticas que antes habitavam a 
seara da política ou da sociologia tornaram-se jurídicas e, por isso, 
houve uma inegável ampliação da importância do Poder Judiciário e de 
sua participação no cenário nacional (2018, p. 83). 

 
 

Tendo em vista a complexidade da questão apresentada, surgiu a necessidade de 

estabelecimento de critérios objetivos e prioridades para a solução da judicialização dos direitos 

sociais, especialmente do direito à saúde. No terceiro capítulo, portanto, será analisado o 

Recurso Especial 1.657.156/RJ, processado pelo sistema de recursos repetitivos, que analisou 

a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS, oportunidade em que a tese fixada pelo STJ será analisada. 
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4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ACESSO À MEDICAMENTOS NÃO 

CONTEMPLADOS PELA LISTA DO SUS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL 1.657.156/RJ 

 

Em decorrência da criação do STJ, conhecido como “Tribunal da Cidadania”, pela 

CF/88, buscava-se a divisão das competências que se encontravam concentradas no STF, e a 

consequente diminuição da sobrecarga processual da mais alta Corte do país. Dessa maneira, 

ambos possuem a dupla função de uniformização jurisprudencial e proteção da ordem jurídica, 

sendo o STJ a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o 

território brasileiro, seguindo os princípios constitucionais e a garantia e defesa do Estado de 

Direito.  

Conforme delineado no capítulo anterior, o excesso da judicialização da saúde no 

âmbito do Poder Judiciário é uma problemática que, embora tenha começado a se delinear de 

forma notória pelos idos dos anos 90, tem ganhado grandes proporções com o passar dos anos 

e o fortalecimento do protagonismo do Poder Judiciário e das instituições de proteção dos 

indivíduos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Dessa maneira, é conhecido o 

quadro de ajuizamento em massa de demandas em que se pleiteiam as prestações dos mais 

diversos fármacos, muitos das quais não incorporadas para dispensação regular pelo SUS. 

Nessa direção, houve a necessidade de criação de meios que possam diminuir o 

impacto do referido fenômeno, por meio de ações concretas, todavia, naturalmente, protegendo 

o direito da sociedade de ter acesso a, pelo menos, o conteúdo mínimo do direito à saúde e 

consequentemente do direito à vida, garantindo a manutenção da dignidade da pessoa humana.  

Assim, buscou-se imprimir maior racionalidade e consistência no processo, mas 

também minimizar o seu impacto, a exemplo das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

(como a nº 238/2016, que dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e 

Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de varas em 

comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública e a nº 107/2010, que instituiu o Fórum 

Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde), 

que visam a orientar os magistrados para avaliarem a decidirem de modo mais criterioso nos 

casos concretos que lhes são submetidos. 

É indubitável que, com sua multiplicidade de órgãos, instâncias, Tribunais e 

Justiças Especializadas, o sistema judiciário brasileiro possibilita a ocorrência de decisões 

conflitantes e a prolação de diversos tipos de sentenças judiciais sobre uma mesma 

problemática, tendo em vista que cada uma é (ou deve ser) analisada à luz do caso concreto. 
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Disso decorre a importância da função desempenhada pelo STJ, de unificação do entendimento 

e fixação de critérios sobre a aplicação da legislação federal em todo o território nacional. Nesse 

contexto, desempenha uma função paradigmática, na medida em que suas decisões servem de 

modelo a ser seguido pelos demais Tribunais, com o que se visa a obter a almejada 

uniformização da jurisprudência infraconstitucional.  

 

4.1 CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL 1.657.156/RJ 

 

No julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ o STJ decidiu acerca de critérios 

para o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, em que pese 

já possuir ampla jurisprudência acerca da questão de medicamentos. Não obstante tratar-se de 

uma matéria eminentemente constitucional, a Corte entendeu que o tema repetitivo analisado 

se relaciona com as disposições da Lei federal nº 8.080/1990, bem como com os atos normativos 

nela embasados, desta forma, portanto, possui contorno infraconstitucional, amoldando-se aos 

requisitos do art. 103, III, a, da CF/88. 

Há que se levar em consideração que já existe no âmbito do STF, especialmente a 

partir do julgamento da Tutela Antecipada nº 175, a tentativa de estabelecer critérios objetivos 

que possam nortear a decisão dos magistrados quando da ocorrência de um caso concreto que 

envolva o direito à saúde, inclusive com o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria, 

designadamente nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN e nº 657.718/MG, os quais ainda 

não tiveram o  julgamento encerrado, apenas colhidos os votos do relator ministro Marco 

Aurélio e de alguns ministros.   

No entanto, como ambos os recursos tiveram sua repercussão geral reconhecida 

ainda sob a égide do antigo CPC (1973), na vigência do referido diploma processual, o STJ 

sedimentou sua jurisprudência no sentido de que a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de recursos especiais, ainda que sob o rito dos recursos 

repetitivos. 

Cumpre ressaltar que, no âmbito dos recursos extraordinários supracitados, os casos 

concretos já não estão mais sob análise, tendo em vista que, no primeiro processo o 

medicamento foi incluído na lista de remédios disponíveis pelo SUS e, no outro caso, o fármaco 

já foi registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, tendo em vista o 

interesse coletivo, os ministros entenderam que a matéria deve permanecer sob apreciação do 

STF. 
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Nesse sentir, no STF ainda aguarda decisão o Recurso Extraordinário nº 

566.471/RN, com repercussão geral reconhecida em 15 de novembro de 2007, o qual teve o 

julgamento iniciado em quinze de setembro de 2016, e discute acerca da obrigação do Estado 

de fornecer medicamento de alto custo não incluído na Política Nacional de Medicamentos a 

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

provimento judicial.  

Com relação ao Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, questiona-se a distribuição 

e comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA, bem como se há a necessidade 

do referido registro para que o fármaco seja fornecido pelo Estado. Os julgamentos dos dois 

recursos, que tiveram a repercussão geral reconhecida, foram interrompidos, em setembro de 

2016, por pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que veio a falecer em janeiro de 2017 e 

sucedido por Alexandre de Moraes, que ainda não preparou o voto. 

Assim, entendendo pelo deferimento do fornecimento de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, em uma discussão mais ampla, que inclui não apenas 

medicamentos de alto custo ou aqueles sem registro na ANVISA, STJ decidiu quando do 

julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, por unanimidade dos ministros da Primeira 

Seção, afetar o recurso ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que prevê a sistemática 

dos recursos especiais repetitivos, nos termos da proposta de afetação apresentada pelo ministro 

Benedito Gonçalves, no dia 26 de abril de 2017. 

 Dessa forma, a delimitação da controvérsia restringiu-se à obrigatoriedade de 

fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do 

Ministério da Saúde, que regula o Programa de Medicamentos Excepcionais. A referida matéria 

já se encontrava inscrita sob o tema de nº 106. 

Nessa toada, de acordo com a previsão trazida no art. 1.037 do CPC/2015, foi 

determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais e 

coletivos, que versem sobre a questão afetada (que à época do referido julgamento totalizavam 

678 processos), no entanto, sem prejuízo da apreciação das demandas consideradas urgentes 

nos processos suspensos; bem como a comunicação aos ministros integrantes da Primeira Seção 

e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. 

Nesse contexto, conforme previsto no art. 121-A do Regimento Interno do STJ, 

bem como no art. 927, III, do CPC/2015, a definição da tese pela Primeira Seção deve servir de 

orientação às instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados especiais, para a solução 

de casos fundados na mesma controvérsia. 

No caso concreto apresentado no Recurso Especial 1.657.156/RJ uma paciente 
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diagnosticada com glaucoma crônico bilateral (CID 440.1) pleiteava junto ao Estado do Rio de 

Janeiro o fornecimento de colírios não especificados em lista de fornecimento gratuito pelo 

SUS, no entanto apresentava laudo médico que comprovava a necessidade do uso do fármaco, 

razão pela qual seu pedido foi acolhido em primeira instância e mantido pelo Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro e pela Primeira Seção do STJ. 

Nessa linha de intelecção, restaram fixados no julgamento do Recurso Especial 

1.657.156/RJ, no dia 25 de abril de 2018, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, os 

requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do 

SUS. A tese restou fixada da seguinte forma:  

 
 ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO 
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O 
FORNECIMENTO. [...] 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público 
de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 
(Tema 106). [...]. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A 
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) 
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. 
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão 
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015 (BRASIL, 2018). 
 
 

Os critérios e requisitos estipulados e acima elencados somente podem ser exigidos 

para os processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento, de modo que ocorreu a 

primeira modulação de efeitos em sede de repetitivos no âmbito do STJ, com base no art. 927, 

parágrafo 3º, do CPC/2015, in verbis: “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de 

casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da 

segurança jurídica”. O que leva à não interferência da tese fixada no julgamento nos processos 

que ficaram sobrestados em todo o território nacional desde a afetação do tema. 

É importante ressaltar que a decisão determina ainda que, após o trânsito em julgado 

de cada processo, o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Tecnologias do SUS 

(Conitec) sejam comunicados para que realizem estudos quanto à viabilidade de incorporação 
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do medicamento pleiteado às prestações a serem disponibilizadas pelo SUS. 

Tratando exclusivamente do fornecimento de medicamentos, o acórdão definiu os 

critérios que devem ser preenchidos cumulativamente. Assim, muito embora existam críticas à 

referida decisão, há que se reconhecer que restou consolidado o entendimento, já consagrado 

no âmbito do STF e do STJ, da necessidade de comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com o fármaco pleiteado, não se exigindo comprovação de pobreza ou miserabilidade. 

Cumpre salientar que, conforme será analisado no tópico seguinte, que a tese fixada 

pelo STJ segue basicamente o que foi definido como diretriz pelo STF desde 2010, no 

julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, em decisão sem caráter vinculante, 

aquela possui pontos frágeis, uma vez que adotou uma posição mais restritiva. Ademais, a 

análise da referida tese estabelecida em repetitivo é imprescindível, pois tem importante reflexo 

na admissibilidade de recursos para o STJ, bem como no que tange a outras situações 

processuais, a exemplo da improcedência liminar do pedido, regulada pelo art. 332, do 

CPC/2015. 

 

4.1.1 Considerações acerca do procedimento dos recursos especiais repetitivos 

 

Com o fito de garantir a concretização dos princípios da celeridade na tramitação 

processual e da segurança jurídica, bem como dar tratamento isonômico às partes, o art. 1.036 

do CPC/2015 trouxe a previsão de que, quando houver multiplicidade de recursos especiais 

com fundamento com controvérsias que guardem similaridade entres si, ou seja, teses idênticas 

em questão de direito, pode haver uma análise do mérito recursal por meio de uma amostragem, 

representada por uma seleção de recursos que demonstrem de maneira adequada a controvérsia. 

Dessa forma, como os recursos especiais são interpostos nos Tribunais a quo, 

conforme determinação o parágrafo primeiro do supracitado artigo, incube ao presidente ou 

vice-presidente do Tribunal de origem selecionar dois ou mais recursos que melhor representem 

a questão de direito repetitiva, de forma detalhada e abrangente, para que sejam utilizados como 

a amostra. Assim, identificando com precisão a questão a ser submetida a julgamento e, após, 

encaminhando-os ao STJ para fins de afetação, devendo os demais processos, individuais ou 

coletivos, mesmo os pendentes de sentença, sobre a mesma matéria em todo o território nacional 

ter a tramitação suspensa, mediante decisão do STF ou STJ nesse sentido.  

O sobrestamento, embora em um primeiro momento traga a ideia de uma 

morosidade ainda maior da prestação jurisdicional, no entanto, resulta em efetividade, pois 

proporciona um Poder Judiciário mais isonômico e estável no que tange às teses repetitivas, 
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uma vez que tem por objetivo evitar decisões conflitantes sobre uma questão já afetada à 

análise dos Tribunais Superiores, bem como não impede a apreciação de pedidos liminares. 

A importância do referido instrumento processual é destacada e, de acordo com a 

previsão legal, a tese do precedente firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos 

deve ter o seu acesso de forma facilitada às partes, advogados, juízes e Tribunais, bem como 

deve ser amplamente divulgada, havendo providências administrativas relacionadas à devida 

divulgação e à publicidade já trazidas pela legislação processual. 

Por conseguinte, após o julgamento e posterior publicação da decisão colegiada 

sobre o tema repetitivo pelo STJ, a mesma solução será aplicada aos demais processos que 

estiverem suspensos esperando a resolução da controvérsia, pois tal decisão é vinculante aos 

demais julgamentos em território nacional. Cabendo, inclusive, reclamação em caso de 

inobservância de acórdão de recurso especial repetitivo, quando esgotadas as instâncias 

ordinárias, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC/2015. 

 

4.2 A CONSEQUENTE OBSTRUÇÃO DO ACESSO DO DIREITO À SAÚDE À 

DETERMINADOS CIDADÃOS 

 

Muito embora a matéria acerca da dispensação de medicamentos não constantes em 

atos normativos do SUS tenha sido discutida, com a definição dos critérios, pelo Acórdão do 

STJ, tal controvérsia não resta pacificada, tendo em vista sua natureza constitucional e os 

recursos extraordinários que aguardam julgamento no âmbito do STF e que, desde o início, 

foram considerados balizadores dos rumos a serem seguidos pela judicialização da saúde.  

Por óbvio, a simples invocação do direito constitucional à saúde não cria 

automaticamente as ferramentas para a realização desse direito. Nesse sentido, é que se faz 

necessária uma fundamentação coerente nas decisões judiciais, notadamente as que possuem 

observância obrigatória das instâncias inferiores, que preveja as formas como o direito será 

realizado. Assim, pode-se chegar à conclusão de que a apreciação da matéria do direito à saúde 

passa pelo enfrentamento frontal e direto ao texto da CF/88, indo muito além de uma exegese 

meramente legalista, e, portanto, infraconstitucional. 

Tal discussão configura-se como imprescindível, pois cada vez mais pretensões de 

medicamentos não constantes nas listas oficiais de dispensação/realização obrigatória de 

fármacos do SUS são deduzidas perante o Poder Judiciário, tendo em vista que é pública e 

notória a grande disparidade existente entre as referidas listas e as reais necessidades da 
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população, segundo critérios estabelecidos pelos próprios profissionais de saúde vinculados ao 

sistema, que buscam, naturalmente, indicar sempre o melhor tratamento para os pacientes. 

Impende ressaltar que tese afetada pelo STJ, conforme exposto, tem contornos mais 

amplos que a discussão no âmbito do STF, haja vista que discute acerca da obrigatoriedade do 

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

independente do custo ou registro da medicação na ANVISA.  

Ademais, a mencionada decisão possui pontos que, embora por ela não 

expressamente abordados, não deixam de apresentar profundas ressonâncias na organização 

sanitária e nas suas bases constitucionais, legais e administrativas, todas instituintes do SUS O 

que ocorre em decorrência do fato de que a repetição irrefletida de precedentes não é novidade 

ou incomum no Judiciário Brasileiro, mas, no acórdão em análise, a postura pode vir a 

multiplicar uma intervenção judicial desarticulada e de graves consequências, a exemplo, como 

citado, nos casos de tutela de evidência e na improcedência liminar do pedido. 

Com relação aos limites de atuação do Poder Judiciário, Elival da Silva Ramos 

assevera que: 

 
[...] importa ter presente que, em contraposição à função legislativa, a 
atividade jurisdicional opera em escalão inferior da ordem jurídica e se volta, 
precipuamente, à atuação de atos normativos superiores, contribuindo, apenas, 
moderada e limitadamente, na modelagem do conteúdo desses atos. A 
discricionariedade judicial se distingue, nitidamente, das discricionariedades 
legislativa e administrativa, correspondendo à liberdade de escolha que se 
defere ao juiz diante de possibilidades exegéticas consistentes. Floresce ela no 
espaço que os balizamentos normativos autorizam o julgador a se movimentar, 
porém com a sensível diferença de que o controle, nesse caso, compete ao 
próprio órgão ao qual foi deferido o poder discricionário, o que não significa 
que possa, em harmonia com o sistema, tudo fazer (2015, p. 323-324) 

 

Quando de sua constitucionalização, o direito à saúde passou a ser garantido em 

toda sua universalidade, como direito público subjetivo, que é fundamental e indivisível, e, que, 

portanto, deve ser entregue a todos, uniforme e indistintamente, de acordo com a sua 

necessidade de ter a assistência à saúde garantida. Isso decorre em atenção não apenas ao fato 

de que a universalidade é um princípio institucional basilar do SUS, mas também às previsões 

constitucionais e infraconstitucionais, contidas nos arts. 194, I, e 196 da CF/88, bem como nos 

arts. 2°, §1°, e 7°, I, da Lei Federal n° 8080/90, conhecida como a lei do SUS. 

Nessa linha de intelecção, serão analisados os requisitos exigidos na tese firmada 

em sede do acórdão no Recurso Especial 1.657.156/RJ, bem como suas prováveis 

consequências na obstrução do acesso ao direito à saúde por parte da população, uma vez que, 
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em não preenchendo tais requisitos, cumulativamente, a pretensão da concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS deduzida perante o Poder 

Judiciário deverá ser indeferida liminarmente, sob pena de reclamação por descumprimento da 

tese fixada em sede de recurso especial repetitivo, conforme mencionado anteriormente. 

O primeiro requisito fixado, que é facilmente comprovado no caso concreto e não 

é o ponto mais problemático da tese fixada, é a necessidade de o paciente comprovar “por 

meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

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

para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Nesse norte, o STJ seguiu 

o entendimento consolidado na I Jornada de Direito da Saúde, organizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, através do Enunciado nº 15, a seguir colacionado: 

 
As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o 
medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu 
princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da 
substância, posologia, modo de administração e período de tempo do 
tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada 
por seu fabricante, a justificativa técnica (CNJ, 2014, p. 4).  
 
 

Tal critério exige que apenas um médico responsável, podendo este ser particular, 

e não necessariamente da rede pública, conforme entendimento já vinha sendo utilizado no 

âmbito do STJ, que compreende que não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer 

exigência ou menção normativa que condicione o fornecimento de medicamentos à uma 

prescrição exclusivamente advinda de médico da rede pública, ateste a necessidade do 

medicamento no caso concreto, bem com a ineficácia dos fármacos já fornecidos pelo SUS. Na 

mesma linha de pensamento é o Enunciado nº 14, também da I Jornada de Direito da Saúde, 

do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: “não comprovada a inefetividade ou impropriedade 

dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o 

pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde” (CNJ, 2014, p. 3). 

Dessa forma, como manter a racionalidade de um sistema que se baseia 

eminentemente em evidências científicas e protocolos médicos para o estabelecimento de 

parâmetros de eficiência dos medicamentos? É imprescindível a aplicação de diretrizes 

terapêuticas oficiais, ressalvados os casos de doenças raras, por exemplo, tendo em vista que 

estas demandam regulação específica. Além disso, com a prescrição de apenas um profissional, 

torna-se relevante a diminuição da possibilidade de controle de prescrições equivocadas e 
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eventuais indícios de fraudes na judicialização da saúde que, infelizmente, ocorrem e dificultam 

o acesso dos usuários à assistência à saúde. 

É o que se depreende da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), no acórdão 1787/2017, que detectou fraudes para a obtenção de recursos indevidos, no 

estudo que abrangeu União, Estados e Municípios, encontrando um dado de que os gastos da 

União com processos judiciais referentes à saúde, em 2015, foram de R$ 1 bilhão, um aumento 

de mais de 1.300% em sete anos, pois em 2008 esse montante representava R$ 70 milhões. 

Com relação à possível ocorrência de fraude, o estudo apontou que existe uma rede entre 

pacientes e médicos, bem como associações, advogados e empresários, que se organizam com 

ações articuladas com vistas à obtenção de benefícios indevidos, a exemplo da repetição 

sistemática de prescrições pelos mesmos profissionais de saúde. 

No que tange especificamente ao fornecimento de medicamentos, alguns não 

constantes nas listas oficiais de dispensação do SUS, estes correspondem a 80% das ações, e, 

portanto, representam o maior volume de gastos, razão pela qual é de suma importância, não 

apenas para a efetivação do direito à saúde, bem como ao equilíbrio do orçamento dos entes 

públicos, que tais ações tenham atenção especial por parte do Poder Judiciário. Aqui, cita-se 

como exemplo, a operação policial ‘Garra Rufa’, no Estado de São Paulo, que ficou conhecida 

nacionalmente após a descoberta de que o estado foi compelido judicialmente a fornecer 

medicamentos para pacientes que não eram portadores de nenhuma patologia ou para aqueles 

que o grau da doença não justificava o uso da medicação, gerando graves prejuízos aos cofres 

públicos.  

Dessa forma, entende-se que a exigência da prescrição terapêutica por parte de 

apenas um profissional, muito embora se mostre razoável considerar que o médico, pelo menos, 

deveria querer receitar o melhor tratamento para o seu paciente, é temerosa e incongruente com 

uma tentativa de uniformização de jurisprudência, pois certamente não terá o condão de auxiliar 

na diminuição dos gastos com a judicialização da saúde ou mesmo em uma maior eficiência na 

prestação da assistência farmacêutica. 

O segundo critério fixado é necessidade de se evidenciar a “incapacidade financeira 

de arcar com o custo do medicamento prescrito”, que, conforme mencionado no tópico 

anterior, não exige necessariamente a comprovação da condição de pobreza ou miseralibidade. 

O ponto frágil de tal requisito decorre de que não deve prevalecer por nenhuma razão, não 

prevista no ordenamento jurídico, que exclua pessoas de modalidade de assistência 

farmacêutica a que outras tenham acesso por hipotética hipossuficiência econômica, até porque 

provar a hipossuficiência de um indivíduo no caso concreto, tendo em vista a sua subjetividade, 
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não é tarefa fácil, havendo uma contradição lógica em admitir-se universalidade parcial, como 

poderia sugerir o requisito exigido. 

Cumpre ressaltar que, um argumento comumente evocado pelos entes estatais, 

quando são compelidos por via judicial à dispensação de medicamentos a hipossuficientes, é 

que supostamente haveria algum membro da família capaz de arcar com os custos advindos do 

fármaco, o que, em tese, excluiria a responsabilidade estatal. Aqui, os dizeres do ministro Marco 

Aurélio de Mello, quando do aditamento de seu voto no julgamento do Recurso Extraordinário 

566. 471/RN, esclarecem a questão:  

 

Explico melhor: a existência de integrante da família possuidor de meios para 
prover, sem prejuízo de vida econômica normal e gratificante, os custos do 
remédio pode ser apontada, em visão primeira, como fato extintivo do direito 
pleiteado. O enfoque é mitigado pelo condomínio de obrigações inerente à 
matéria – da União, dos Estados, dos Municípios e familiares. Então, sem 
prejuízo do fator tempo, importante em se tratando de saúde, cumprirá ao 
Estado, uma vez acionado em Juízo, no que se presume a inexistência de 
familiar com situação econômicofinanceira suficiente a proporcionar o 
remédio, alegar o fato e requerer, presente o direito de regresso, a citação do 
familiar abastado e omisso, com recursos utilizáveis presente a solidariedade. 
Ausente a espontaneidade do familiar, incumbe ao Estado atuar em nome da 
coletividade, sem prejuízo dos consectários legais. Descabe, a pretexto de ter-
se membro da família com capacidade econômico-financeira de prover certo 
medicamento, eximir-se pura e simplesmente da obrigação de fornecê-lo 
(MELLO, 2016, p. 6). 
 
 

O ponto de maior fragilidade, que passou a ser alvo de críticas na tese estabelecida 

pelo STJ é imposição da “existência de registro na ANVISA do medicamento”, muito embora 

seja plausível a orientação dos Tribunais Superiores, no sentido de se privilegiar o fornecimento 

do tratamento oferecido pelo SUS, com exceção das situações em que for comprovada a 

ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente, uma vez que guarda pertinência com 

o disposto no art. 196 da CF/88, que garante o acesso universal e igualitário às ações para 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Ressalte-se que a integralidade em todos os níveis de assistência e complexidade é 

inerente à própria essência do modelo brasileiro de saúde pública, definido em pela lei 

regulamentadora nº 8.080/90 e condiz com a noção de saúde assumida, inclusive pelo Poder 

Judiciário em suas manifestações, desde a promulgação da CF/88, donde o cuidado ao indivíduo 

não se completa e, portanto, não pode ser considerado integral, se certo insumo farmacêutico 

devido não lhe é dispensado por qualquer razão, frustrando-lhe o direito do acesso à saúde e, 

não raro, a chance de sobrevivência. 
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Não é ocioso relembrar a necessidade de levar em consideração que os custos de 

medicamentos, sobretudo os que não possuem registro na ANVISA, tendem a ser elevados e 

podem vir a onerar sobremaneira o ente público demandado. No entanto, os argumentos 

utilizados nas justificativas estatais são relacionados à impossibilidade de arcar com os custos 

de dada medicação excepcional, seja pela ausência de previsão nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT’s) ou pela inexistência de comprovação de eficácia ou de 

registro dos fármacos pleiteados na ANVISA. 

Noutro sentir, todavia, é o Enunciado nº 4, expedido na I Jornada de Direito da 

Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:  

 
Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos 
organizadores da prestação farmacêutica, e não limitadores. Assim, no caso 
concreto, quando todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo 
PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do 
paciente usuário do SUS, pelo princípio do art. 198, III, da CF, pode ser 
determinado judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do 
fármaco não protocolizado (CNJ, 2014, p. 1-2). 

 
 

O argumento da reserva do possível não encontra mais guarida pelo poder 

Judiciário, pois o entendimento é de que o texto constitucional, ciente dos custos operacionais 

que adviriam da concessão da gratuidade da saúde a todos os cidadãos, impôs aos Entes 

Federados diversas reservas e transferências constitucionais, com o objetivo de garantir o 

mínimo necessário ao cidadão que bate às portas do judiciário para conseguir a medicação que 

necessita. Aliado a isso, é o entendimento por parte do STF, extraído de seus julgados, de que 

o alto custo do medicamento não tem o condão de, por si só, ser motivo para que este não seja 

fornecido, já que a Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais visa a contemplar 

justamente o acesso da população acometida por enfermidades raras aos tratamentos 

disponíveis, que serão, na maioria das vezes, bastante dispendiosos.  

Portanto, a falta de recursos que pode ser atribuída à má gestão orçamentária dos 

Chefes do Poder Executivo das três esferas de governo não é um fundamento capaz para a 

negativa do acesso a tratamentos indispensáveis à manutenção da vida, sob pena de violação, a 

um só tempo, dos princípios da proibição da proteção deficiente e do retrocesso social, que são 

garantias constitucionais da proteção do direito à saúde. 

Dessa forma, pela manifesta indisponibilidade do bem em causa, todos deveriam 

possuir a legítima titularidade do direito de acesso a tais insumos, via Poder Judiciário, sem 

qualquer discriminação. Como excluir pessoas dessa proteção, quando elas também são 
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usuárias do SUS? Até porque é condição inerente do direito à vida a sua inviolabilidade, 

havendo a impossibilidade de redução do seu alcance de direito fundamental sequer por emenda 

à CF/88, menos ainda por meio de consolidação jurisprudencial, em atenção aos postulados da 

universalidade da cobertura e do atendimento.  

Há que se pontuar que a jurisprudência em análise ignora os preceitos 

constitucionais básicos, pois sabe-se que o acesso e a garantia do direito à saúde é o único pilar 

da Seguridade Social verdadeiramente ilimitado, tendo em vista que a Assistência Social se 

destina aos menos favorecidos e a Previdência Social possui um caráter eminentemente 

contributivo, sendo condicionada a sua fruição.  

Muito embora a Lei no 8.080/90, em seu art. 19-T, traga expressamente a vedação 

à dispensação de medicação pelo SUS sem que haja registro o devido registro na ANVISA, há 

que se ressaltar que, de acordo com o histórico de suas jurisprudências, o STF e o STJ são 

favoráveis ao fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA em situações restritas, e, 

portanto, excepcionais, que devem ser analisadas à luz do caso concreto. É o que ressalta a 

ministra Assusete Magalhães, em seu voto-vista no julgamento do Recurso Especial 

1.657.156/RJ: 

 

Em situações excepcionais – em que há devida comprovação da 
imprescindibilidade do fármaco, assim como a indisponibilidade de 
alternativa terapêutica ou o reconhecimento de sua eficácia em órgão 
governamental congênere à ANVISA –, dispensam a exigência legal de 
registro na agência reguladora (BRASIL, 2018, p. 54). 

 
 

Nessa linha de entendimento é o posicionamento adotado no STF, bem como é o 

que ficou definido no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada no 175, em que restou 

consignado que situações excepcionais poderiam justificar que a própria ANVISA autorizasse 

a importação de fármaco não registrado, ante à necessidade do caso concreto. É o que se 

depreende do voto do relator, ministro Gilmar Mendes:  

 
Claro que essa não é uma regra absoluta. Em casos excepcionais, a importação 
de medicamento não registrado poderá ser autorizada pela ANVISA. A Lei n.º 
9.782/99, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
permite que ela dispense de “registro” medicamentos adquiridos por 
intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso de programas 
em saúde pública pelo Ministério da Saúde (MENDES, 2010, p. 21). 
 
 

Ainda, em seu voto no julgamento dos Recurso Extraordinário 566.471/RN, que 

teve a sua repercussão geral reconhecida, muito embora ainda não tenha finalizado seu 
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julgamento, o relator, ministro Marco Aurélio Mello, quando do início do julgamento, proferiu 

seu voto pela denegação de seguimento aos recursos, utilizando para tanto, como um de seus 

argumentos, que o Estado não poderia ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados 

pela ANVISA, por ser condição inafastável, uma vez que não tiveram sua segurança 

comprovada. No entanto, posteriormente, aditou seu voto, reformulando a tese anteriormente 

proposta, ressaltando que: 

 
Volto ao artigo 12 da Lei nº 6.360/1976. É explícito ao vedar a 
industrialização, a exposição à venda ou a entrega ao consumo de 
medicamento sem que, antes, haja o registro. Norma proibitiva deve ser 
considerada tal como se contém. Foge ao alcance situação concreta, 
respaldada em laudo médico, a revelar necessário, indispensável à saúde, certo 
remédio, sem similar nacional, devidamente registrado no país de produção. 
Nesse caso, independentemente de constar ou não da lista de que cogita a 
Resolução da Anvisa – RDC nº 8, de 28 de fevereiro de 2014 –, está o 
Estado compelido a cobrir o custo de importação do fármaco designado 
comumente como órfão. Conclusão diversa implica submeter a 
sobrevivência do ser humano a ato estritamente formal – deliberação da 
Anvisa no sentido da inserção na lista de importação autorizada. [...] Com 
ou sem autorização da Anvisa, tendo em vista não ser o caso de 
industrialização ou comercialização no território brasileiro, e sim de 
importação excepcional para uso próprio, individualizado, ao Estado 
cumpre viabilizar a aquisição (MELLO, 2016, p. 4-5). (Grifos nossos). 
 

 
Importa consignar que o Conselho Nacional de Justiça, quando da expedição da 

Recomendação no 31, em 30 de março de 2010, aconselhou os Tribunais a orientarem suas 

corregedorias e magistrados de modo a evitarem autorizar o fornecimento de fármacos não 

registrados pela ANVISA, ou que ainda estejam em fase experimental, com a ressalva apenas 

dos casos expressamente previstos na lei. Tais exceções encontram-se previstas na Lei no 9.782, 

de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a 

ANVISA, o que flexibiliza, portanto, a regra da necessidade de registro de todo e qualquer 

medicamento, por parte da própria agência.  

Aliada às referidas exceções previstas em lei, tem-se a Resolução – RDC, nº 8, de 

28 de fevereiro de 2014, da ANVISA, que autoriza a: 

 

Importação dos medicamentos constantes na lista de medicamentos liberados 
em caráter excepcional destinados unicamente, a uso hospitalar ou sob 
prescrição médica, cuja importação esteja vinculada a uma determinada 
entidade hospitalar e/ou entidade civil representativa ligadas à área de saúde, 
para seu uso exclusivo, não se destinando à revenda ou ao comercio 
(ANVISA, 2014). 
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Colaciona-se, de maneira a demonstrar a contradição existente entre o 

posicionamento firmado pelo STJ no recurso especial, de exigência do registro do fármaco na 

ANVISA, sob pena de indeferimento liminar do pedido, com a sua própria jurisprudência, os 

seguintes julgados, que são recentes e, portanto, representam o entendimento atualmente 

dominante: 

 

ADMINISTRATIVO.  RECURSOS ESPECIAIS.  FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.   MENOR.  
DOENÇA  GRAVE.  AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.  ART. 19-
T DA LEI 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO.  
SITUAÇÃO FÁTICA  EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1.  O entendimento a quo está em 
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade 
solidária da União, dos Estados e  dos  Municípios, de forma que qualquer 
deles ostenta legitimidade para  figurar  no  polo  passivo  de demanda que 
objetive o acesso a medicamentos  [...] 2.  O  art.  19-T  da  Lei  8.080/1990, 
que  veda  a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso 
de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na 
Anvisa, reproduz regra geral, que  não  deve ser aplicada de forma isolada 
dos fatos, acabando por violar direitos fundamentais, notadamente o 
direito à saúde. 3.  Com efeito, in casu, o fornecimento do fármaco não 
registrado na Anvisa  foi autorizado pela Corte de origem em caráter 
excepcional e não para a comercialização, visando ao atendimento de 
necessidade de menor portador de moléstias de natureza grave. [...] 
(BRASIL, 2017). (Grifos nossos). 
 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. 
ART. 19-T DA LEI 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO. 
REGRA GERAL. SITUAÇÃO FÁTICA. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. CRIANÇA. DOENÇA GRAVE. CISTINOSE 
NEFROPÁTICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NÃO IMPUGNAÇÃO. 
SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. O art. 19-T 
da Lei 8.080/1990 possui caráter geral, o que exige a confrontação de sua 
essência com os fatos que se apresentam, sob pena de violação de direitos 
fundamentais, dentre eles o da vida e o da saúde. 3. A parte recorrente 
deixou de impugnar o fundamento de inadmissão do recurso especial relativo 
à aplicação da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que 
excepciona o fornecimento de fármaco não registrado na ANVISA em 
situações excepcionais. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas, a saber: 
AgRg no REsp 1366857/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017 e 
REsp 1650790/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] 6. Agravo interno não 
conhecido (BRASIL, 2018) (Grifos nossos). 
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No entanto, sem prejuízo do acima disposto, a tese fixada é vinculante e deve ser 

aplicada pelos órgãos julgadores sempre que houver correlação fática e jurídica entre o caso 

utilizado que deve ser utilizado como paradigma e o caso concreto deduzido perante o Poder 

Judiciário. A superação do precedente somente pode ser realizada pelo Tribunal responsável 

pela elaboração, no caso o STJ, ou por Tribunal superior, ocorrendo o overruling2. De modo 

que, aos demais órgãos julgadores de instâncias inferiores, cabe aplicar o precedente definido 

ou afastá-lo, demonstrando que o caso concreto se distingue do caso paradigma, através da 

técnica conhecida como distinguishing3. 

Ao observar atenta e minuciosamente o acórdão, entende-se que o julgado em 

análise do STJ reflete uma crescente tendência no âmbito da judicialização da saúde, que é a 

tentativa de delimitação e construção de critérios jurisprudenciais, que sejam cada vez mais 

específicos, para servir como parâmetros de conciliação da justiça do caso individual aos 

princípios de justiça distributiva, não comprometendo, portanto, o aporte financeiro que deve 

ser garantido para suprir as necessidades da população. 

Forçoso destacar que tais inovações interpretativas não encontram base 

constitucional clara, bem como não se sustentam na própria organização legal e administrativa 

do SUS, seja porque rompem indiscriminadamente o elemento constitucional da universalidade 

em si, ou ainda porque o divide em pontos que a própria CF/88, expressamente, o une e, 

portanto, veda a sua divisão, tendo em vista o direito constitucionalmente assegurado à saúde é 

eminentemente universal e indivisível. 

  

                                                
2 Técnica de superação do precedente que não mais se coaduna com o ordenamento jurídico vigente ou não mais 
possui congruência social. Naturalmente, exige uma argumentação mais detalhada do que uma decisão que aplica 
o precedente. 
3 Técnica de distinção entre o precedente e o caso que está sendo julgado por alguma particularidade, de modo a 
não aplicar as razões fundamentais do precedente, permitindo ao julgador que se furte a aplicá-lo ao caso em 
julgamento, de forma excepcional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo do presente trabalho, buscou-se verificar que as amplas bases 

constitucionais e infraconstitucionais que versam acerca do direito à saúde, quando aliadas à 

um contexto de saúde pública no Brasil que, embora em atenção aos preceitos jurídicos deveria 

ter uma plenitude de atendimento de abrangência nacional, é flagrantemente deficitária, 

produziram um terreno abundante e fértil para que a judicialização da saúde pudesse se 

desenvolver, convertendo-se em um desafio tanto para o Poder Judiciário e os gestores públicos, 

como para a sociedade. 

Tendo em vista a complexidade e amplitude da problemática, a pesquisa teve como 

foco principal a análise dos requisitos estabelecidos pelo STJ, para o acesso a medicamentos 

não incorporados em atos normativos do SUS, quando do julgamento do Recurso Especial 

1.657.156/RJ, com o objetivo de entender quais as consequências não apenas no processo de 

judicialização da saúde, mas no próprio acesso e efetivação do direito fundamental à vida e à 

saúde da população. 

Sabe-se que o artigo 196 da CF/88 não faz distinções a um direito que deveria ser 

garantido a todos indistinta e integralmente, sem limites objetivos, especialmente no tocante à 

questão orçamentária, que é o argumento comumente utilizado pelos gestores públicos quando 

da tentativa de furtar-se do dever de promover a saúde, frustrando o direito constitucionalmente 

assegurado a seus administrados. 

Nesse contexto, considerando os excessos e, principalmente, as omissões do 

Estado, o Poder Judiciário passa a atuar na concretização dos direitos sociais, especialmente o 

direito fundamental à saúde, ante à ineficiência do Poder Executivo em cumprir suas obrigações 

constitucionais, que são a sua própria razão de ser, uma vez que privilegia o seu desempenho 

na seara das metas econômicas, pois o tema é um dos mais caros à sociedade brasileira. 

Em uma observação superficial, é possível perceber que normas e princípios que 

norteiam a organização do SUS são flagrantemente desrespeitadas nas práticas institucionais 

que moldam os serviços de saúde ofertados aos cidadãos, uma vez que o direito à saúde que 

deveria ser integral e igualitário, na prática é deficitário e discriminatório, especificamente no 

que tange aos medicamentos de que um cidadão possa vir a necessitar. 

O que torna-se mais latente quando na realidade daqueles que somente dependem 

do SUS para ter suas necessidades atendidas, pois, embora este seja um direito universal e 

patologias não escolham classe social, a ausência de políticas públicas de prevenção de doenças, 

informações acerca das doenças e a própria falta de qualidade de vida, faz com que o papel de 
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garantia do direito à saúde por parte do Poder Público seja ainda mais importante quando 

observado sua atuação em relação aos mais carentes. Nesse sentido, apresenta-se como a forma 

mais viável e, por vezes, a única via de garantir a sobrevivência do indivíduo, a propositura de 

ação judicial que, no que concerne aos hipossuficientes, é feita, na maioria dos casos, por meio 

da Defensoria Pública e do Ministério Público. 

Dessa forma, desde o início da década de 1990, quando a judicialização da saúde 

passou a ganhar maior destaque com as demandas judiciais dos portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), que pleiteavam os medicamentos antirretrovirais, não havia 

uma sólida padronização dos limites que os magistrados deveriam respeitar. O que, 

naturalmente, além de aumento no debate institucional acerca do tema, desencadeou decisões 

solitárias, baseadas pelo livre convencimento dos julgadores, que não levavam em consideração 

o contexto de planejamento orçamentário estatal, cenário que a tese fixada pelo STJ no Recurso 

Especial 1.657.156/RJ buscou combater, mesmo ainda faltando um pronunciamento acerca do 

tema por parte do STF. 

 Não é ocioso ressaltar que, mesmo a dispensa de medicamentos padronizados e 

constantes nos protocolos, que possuem a sua dispensação gratuita reconhecida e constituem 

direito líquido e certo do cidadão, possui entraves na via administrativa, de forma que recorrer 

ao Poder Judiciário para que determinado fármaco seja entregue pela primeira vez, ou mesmo 

continue a ser, torna-se para muitos a única via possível de efetivação de seu direito e, portanto, 

de sobrevivência. 

Com efeito, conforme discutido no terceiro capítulo, é inquietante que os indivíduos 

sejam atingidos negativamente pela nova orientação jurisprudencial, que estabelece contornos 

restritivos para a racionalização das demandas em face do Poder Público na área da saúde, 

apresentando incompletudes e contradições que precisam ser melhor enfrentadas pelo STF, de 

modo a tutelar o direito fundamental para que este seja oferecido de maneira ao menos 

proporcional e razoável, já que alcançar a igualdade na prestação nesta seara é impossível.  

Imperioso ressaltar que a tese fixada impede a apreciação do caso concreto e uma 

flexibilização dos critérios exigidos, o que muitas vezes não é apenas possível, como essencial 

para a concretização do direito à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente, pois o não 

preenchimento dos requisitos reflete-se nos institutos do indeferimento liminar do pedido e da 

tutela de evidência, com a extinção imediata da ação, impedindo, inclusive, a análise em sede 

de cognição sumária. Repise-se, é hipótese legal de improcedência liminar do pedido. 
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Não há como se conceber que uma decisão judicial, e sua construção interpretativa, 

passe a substituir a lei ou sua regulamentação, as quais integram a órbita de atuação dos Poderes 

Executivo e Legislativo, ainda mais com o viés de reduzir o referido direito, bem como limitar 

sobremaneira o acesso ao Poder Judiciário e, portanto, à justiça. Isto porque, conforme 

amplamente demonstrado, a possibilidade redução de um direito constitucionalmente 

consagrado, longamente reconhecido e validado pela comunidade jurídico-social, necessita 

efetivamente de formulação legislativa específica, notadamente de caráter constitucional, e não 

apenas de uma construção jurisprudencial, que deveria interpretar as disposições normativas e 

não reduzir seus conteúdos.  

Assim sendo, entende-se que dúvidas não restam de que é necessário que critérios 

adjudicativos sejam estabelecidos para a atuação dos magistrados, de forma que haja uma prévia 

adequação do cumprimento das obrigações constitucionais às disponibilidades orçamentárias, 

com base em ampla prova técnica, de modo a resguardar o equilíbrio das finanças públicas, sem 

prejuízo da implementação e garantia dos direitos sociais. Embora de forma árdua, entende-se 

que a as dificuldades orçamentárias, e os limites da reserva do possível podem ser resolvidos 

por um ativismo judicial moderado, responsável, baseado em evidência científicas da eficácia 

de determinado fármaco e comprometido com a guarda da Constituição. 
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