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RESUMO 

 

O neoconstitucionalismo é um fenômeno recente do Direito Constitucional que abrange uma 

série de reflexões políticas e teóricas, colocando em questão assuntos como princípios e 

regras, ponderação e ativismo judicial. Os direitos fundamentais, por sua vez, são os Direitos 

Humanos positivados no ordenamento jurídico. A presença cada vez mais marcante desses 

direitos nas Constituições se deve, em parte, ao neoconstitucionalismo, que tem como 

característica marcante a centralidade dos direitos fundamentais. O direito fundamental à 

saúde, que possui previsão constitucional no capítulo dos direitos sociais, tem ligação direita 

com a dignidade humana e com a vida. A prestação de políticas públicas de saúde pelo 

Estado, entretanto, muitas vezes é insuficiente e a Administração Pública omissa quanto às 

necessidades básicas de saúde, fato que ocasiona carência social. Por esse motivo, muitos 

indivíduos ingressam em juízo para pleitear a concessão das mais diversas prestações de 

saúde no Poder Judiciário. Dessa forma, aborda-se, ao longo do trabalho, o conceito de 

neoconstitucionalismo e seus reflexos nos direitos fundamentais, os direitos fundamentais 

constitucionais, com foco no direito fundamental à saúde, a garantia ao mínimo existencial em 

face da reserva do possível e a importância e limites do ativismo judicial para a concretização 

desse direito. Por fim, analisa-se Recurso Extraordinário de nº 566.471 do Rio Grande do 

Norte, de especial relevância tendo em vista a discussão do mínimo existencial e da reserva 

do possível e o empenho no sentido de empregar parâmetros para concessão de medicamentos 

de alto custo pelo Poder Judiciário. 

 

 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Direito fundamental à saúde. Ativismo judicial. 

Políticas Públicas. 



 

ABSTRACT 

 

The neo-constitutionalism is a recent phenomenon of Constitutional Law that includes a series 

of political and theorical observations, bringing to discussion various subjects as principles 

and rules, deliberation and judicial activism. The fundamental rights, in their turn, are the 

Human Rights accepted in the legal order. The growing presence of these rights in the 

Constitutions is due, in part, to the neo-constitutionalism, that has the centrality in the 

fundamental rights as a distinguished attribute. The fundamental right to health, that is 

constitutionally predicted in the chapter of the social rights, has connection to human dignity 

and life itself. The realization of public policies for health by the State, however, many times 

is insufficient and the government doesn’t act to delivery the most basic needs, what causes 

social needs. That’s why many individuals go to Court to achieve the adjudgment of the most 

diverse public policies for health. Therefore, it is approached the concept of neo-

constitutionalism and its reflects on the fundamental rights, focusing on the fundamental right 

to health, the assurance of the existential minimum in face of the reserve possible and the 

importance and limits of the judicial activism to achieve this right. At last, it’s done an 

analysis of the Recurso Extraordinário de nº 566.471 from the state Rio Grande do Norte, that 

has a special relevance to this paper because it brings the discussion of the existential 

minimum and the reserve possible as it shows the will to apply parameters to the concession 

of high cost drugs to patients in need by the Judiciary. 

 

Keywords: Neo-constitutionalism. Fundamental right to health. Judicial activism. Public 

policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O neoconstitucionalismo é um fenômeno que envolve mudanças e quebra de 

paradigmas, revelando mutações na forma de abordagem do Direito Constitucional. Nesse 

viés, é caracterizado pela inserção de princípios e valores éticos na Constituição.  

Ademais, é fenômeno bastante amplo, que compreende diversas questões teóricas, 

tais como princípios e regras, liberdade e autonomia do legislador, ponderação e ativismo 

judicial. É fato que trouxe diversas mudanças ao constitucionalismo. Nesse sentido, suscitou 

uma inserção de princípios e garantias fundamentais que penetram em todos os ramos do 

ordenamento jurídico. 

Promoveu a introdução de extenso rol de direitos fundamentais nas constituições, 

como é o caso da Constituição da República Federativa do Brasil, que possui um capítulo 

inteiro dedicado aos “Direitos e Garantias Fundamentais”. 

Os direitos sociais, taxados de direitos fundamentais de segunda dimensão, 

ganharam grande relevância na nova ordem constitucional, nada obstante Constituições 

anteriores terem feito menção a alguns deles. 

O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental social, encontra previsão 

constitucional no art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Está manifesto, 

ainda, no art. 196 da referida Carta Maior, que define a saúde como direito de todos e dever 

do Estado, um dos compromissos mais inclusivos assumidos pelo legislador constituinte 

originário. 

A concretização do direito à saúde exige prestação estatal, realizada, em geral, por 

meio da implementação de políticas públicas na área. Ressalta-se a importância do acesso à 

saúde, tendo em vista sua íntima conexão com a dignidade da pessoa humana.  

Muitas vezes, entretanto, o Estado negligencia a prestação de recursos para a 

concretização do direito à saúde, de forma que grande parte da população não possui acesso 

nem a medidas de prevenção de doenças. Dessa maneira, nem sequer o núcleo fundamental 

do direito à saúde é concretizado para muitos brasileiros. 

Ante a injustificável inércia da Administração Pública em implementar políticas 

públicas de saúde, a intervenção judicial se faz necessária para garantir o mínimo existencial 

desse direito.  

A metodologia volta-se para a pesquisa bibliográfica, realizando uma análise 

histórica dos direitos fundamentais e sua relação com o neoconstitucionalismo. Examina-se de 
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maneira detida os dispositivos constitucionais relativos à matéria. Por fim, pondera-se acerca 

da importância e dos limites do ativismo judicial à luz da jurisprudência pátria. 

O presente trabalho se justifica na importância do direito fundamental à saúde, 

considerando sua estreita ligação com a vida e a dignidade humana. A Administração Pública, 

no entanto, não realiza o dever estatal de prestações de saúde de maneira eficiente, de forma 

que muitos indivíduos não têm acesso ao mínimo fundamental desse direito. O Poder 

Judiciário, com fundamento na inércia do Executivo, pode assegurar essas prestações para 

assegurar essa prerrogativa constitucional tão importante. 

Em um primeiro capítulo, analisa-se inicialmente o neoconstitucionalismo 

enquanto fenômeno multifacetado e de caráter modificatório do teor das Constituições. 

Posteriormente, a relação que este tem com a inserção de princípios é examinada, firmando 

uma Carta Magna de alta carga axiológica, trazendo consigo grande rol de direitos 

fundamentais constitucionais. Traz-se à discussão o histórico dos direitos fundamentais, suas 

características e sua contextualização com a Constituição da República Federativa do Brasil. 

No segundo capítulo cuida-se da análise dos direitos fundamentais sociais na 

Constituição da República Federativa do Brasil, tratando da sua indispensabilidade e da sua 

necessidade para a realização dos objetivos fundamentais previstos constitucionalmente. 

Ademais, foca-se no direito fundamental à saúde fazendo menção e breve análise aos artigos 

referentes ao tema. Por fim, examina-se o dever estatal de proteção à saúde na perspectiva do 

mínimo existencial e da reserva do possível. 

Empós, no terceiro capítulo, são realizadas considerações acerca da importância 

do ativismo judicial para concretização de direitos fundamentais constitucionais, igualmente 

sobre os limites e parâmetros na concessão de políticas públicas de saúde pelo Poder 

Judiciário. Por fim, analisa-se o Recurso Extraordinário 566.471 Rio Grande do Norte, a 

respeito da concessão de medicamentos pelo Estado.  
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2 NEOCONSTITUCIONALISMO E SUAS REPERCUSSÕES NOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

  

O neoconstitucionalismo pode ser entendido como fenômeno do direito 

constitucional que abrange as mais diversas questões teóricas, tratando de princípios e regras, 

liberdade e autonomia do legislador, ponderação e ativismo judicial, dentre outras que 

igualmente trata.  

O fenômeno, que é marcado pela inserção de princípios e valores éticos na 

Constituição, incide no ordenamento jurídico como um todo e tem trazido diversas 

transformações no conteúdo das constituições.  

Nesse jaez, é possível perceber que o fenômeno ocasionou uma inserção de 

princípios e garantias fundamentais que penetram e perpassam todos os ramos do 

ordenamento jurídico, promovendo, inclusive, a introdução de extenso rol de direitos 

fundamentais nas constituições. 

 

2.1 Evolução histórica do neoconstitucionalismo 

 

Antes do surgimento do Estado Moderno, tinha-se a concepção de que o Direito 

existia de duas maneiras: o Direito Natural e o Direito Positivo. O Direito Natural seria aquele 

“universal”, proveniente da natureza humana, imutável e guiado pela moral; o Direito 

Positivo, por outro lado, seria mutável, proveniente da vontade humana e independente de 

qualquer conteúdo valorativo. É importante frisar que, nesse contexto, a sociedade vivia a 

base de normas consuetudinárias, em que cada agrupamento possuía suas regras de maneira 

informal.  

Em dado momento, o Estado, ainda primitivo e em surgimento, trouxe para si o 

poder disperso que havia na sociedade, tornando-se o único legitimado a criar o Direito. Todas 

as demais fontes não mais seriam válidas, surgindo, assim, o Positivismo Jurídico. 

O Direito, então, passou a ser estritamente a legislação emanada do Estado. 

Conforme leciona Norberto Bobbio1: 

 

[…] o positivismo jurídico é uma concepção do direito que nasce quando ‘direito 
positivo’ e ‘direito natural’ não mais são considerados direito no mesmo sentido, 

mas o direito positivo passa a ser considerado como direito em sentido próprio. Por 

                                                
1 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini 

e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006, p. 26. 
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obra do positivismo jurídico ocorre a redução de todo o direito a direito positivo, e o 

direito natural é excluído da categoria direito: o direito positivo é direito, o direito 

natural não é direito 

 

Acreditou-se que, para prover segurança jurídica aos cidadãos e uma vida em 

sociedade harmoniosa, seria necessário haver leis elaboradas com critérios rígidos pelo 

Estado. Entretanto, esse modelo tinha como consequência o engessamento do trabalho do juiz, 

que praticamente não possuía autonomia para julgar, haja vista um formalismo excessivo, o 

que, por sua vez, causava injustiças e a sociedade permanecia submissa a uma legislação 

ostensiva e, muitas vezes, repleta de abusos. Paulo Nader2 contextualiza utilizando o modelo 

francês: 

 

A Revolução Francesa, impregnada pela filosofia racionalista, idealizou a elaboração 

de um código perfeito, conforme a razão e que regulasse todos os fatos e conflitos 

sociais. Com a promulgação do Código Napoleão, no início do século XIX, a função 

do juiz ficou reduzida à de mero aplicador de normas; máquina de subsumir, sem 

qualquer outra tarefa senão a de consultar os artigos do código, inteirar-se da 
vontade do legislador e aplicá-la aos casos em espécie. 

 

Conforme elucidado, o sistema normativo dos Estados encontrava-se enrijecido e 

distante das penúrias sociais. Esse sistema perdurou até a Segunda Guerra Mundial, quando 

diversas atrocidades foram cometidas em nome dos mesmos - tais como violações à dignidade 

da pessoa humana, ao direito de liberdade, direito à vida, dentre outros - e encontravam 

aquiescência na legalidade. Neste momento histórico, se respeitada a formalidade do processo 

legislativo e sendo emanadas do Estado, as normas seriam legítimas, não havendo valoração 

das ações tomadas e dos atos praticados, existindo um Positivismo extremista. O 

Constitucionalismo se baseava, simplesmente, na centralidade política da Constituição.  

No contexto pós-guerra, de reação aos regimes políticos totalitários, marcados 

pelo autoritarismo e barbárie, surge o neoconstitucionalismo, que pode ser entendido como 

um novo paradigma de estudo, interpretação e aplicação do Direito Constitucional e tem 

como marco as Constituições da Itália (1947) e da Alemanha (1949).  

O prefixo “Neo” significa novo, com a finalidade de motivar um 

constitucionalismo que tem maior preocupação com os princípios, em detrimento das regras e 

do caráter formalista. Pode-se dizer, então, que o neoconstitucionalismo quebrou paradigmas, 

trazendo uma ruptura com o Positivismo. Nesse sentido orienta Lênio Luiz Strek3: 

 

                                                
2 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 25ª Edição. Editora Forense. 2005. P. 175. 
3 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica, Neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade dos 

juízes”. Revista Eletrônica do Curso de Direito da OPET, Curitiba, 2009. Disponível em < http://www.anima-

opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf > Acesso: 20/03/2017 

http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf
http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf
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Isto é o neoconstitucionalismo: uma técnica ou engenharia do poder que procura dar 

resposta a movimentos históricos de natureza diversa daqueles que originaram o 

constitucionalismo liberal, por assim dizer (ou primeiro constitucionalismo). Por 

isso o neoconstitucionalismo é paradigmático; por isso ele é ruptural; não há sentido 

em tratá-lo como continuidade, uma vez que seu “motivo de luta” é outro. 

 

Não mais aceitava-se um ordenamento jurídico e, consequentemente, uma 

Constituição, carente de valores éticos e morais. Constatou-se uma necessidade de que os 

sistemas normativos tivessem preceitos e garantias fundamentais que evitassem abusos 

cometidos sob o manto da legalidade pelos Estados. 

Passou-se do constitucionalismo liberal, movimento em que as constituições 

tinham baixo valor axiológico e principiológico, para o neoconstitucionalismo, que carrega, 

dentre outras características, a centralidade nos direitos fundamentais e a reaproximação entre 

Direito e ética e o ativismo judicial. 

  

2.2 Neoconstitucionalismo: conceito e características 

 

Existe consenso doutrinário em afirmar que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, 

o Direito Constitucional iniciou a se redirecionar em busca da incorporação de valores 

considerados fundamentais. Dessa forma, pode-se dizer que o chamado neoconstitucionalismo 

decorre de um conjunto de transformações no Estado e, principalmente, no Direito, que 

revelam uma mudança na forma de abordagem da Constituição. Elemento consensual parece 

ser o de que o fenômeno se ocupa com o objetivo não apenas de limitar o poder político, mas 

de prover maior efetividade à Constituição, especialmente em relação aos direitos 

fundamentais. Faz-se necessário frisar que o movimento surge no contexto epistemológico do 

pós-positivismo. 

Apesar de ser um fenômeno amplamente aceito, não há uma conceituação 

doutrinária uniforme sobre o assunto. Isso porque o neoconstitucionalismo abrange uma série 

de diferentes reflexões teóricas políticas e teóricas, pondo em questão variados assuntos, tais 

como: princípios e regras, liberdade e autonomia do legislador, ponderação e ativismo 

judicial. Desse modo, existem diferentes e inúmeras teses acerca de cada uma dessas linhas, 

motivo pelo qual muitos dos doutrinadores não se reconhecem dentro de um movimento 

unitário. Humberto Ávila4 defende que as características gerais do neoconstitucionalismo, não 

são independentes, mas, sim, consequências umas das outras, consoante aponta: 

                                                
4 Cf. ÁVILA, Humberto. Neoconstitucionalismo: entre a ciência do direito e o direito da ciência. In: Revista 

Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n.° 17, 

janeiro/fevereiro/março, 2009. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp. 
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As mudanças propostas pelo neoconstitucionalismo, na versão aqui examinada, não 
são independentes, nem paralelas. Elas mantêm, em vez disso, uma relação de causa 

e efeito, ou de meio e fim, umas com relação às outras. O encadeamento entre elas 

poderia ser construído, de forma sintética, da seguinte forma: as Constituições do 

pós-guerra, de que é exemplo a Constituição Brasileira de 1988, teriam previsto 

mais princípios do que regras; o modo de aplicação dos princípios seria a 

ponderação, em vez da subsunção; a ponderação exigiria uma análise mais 

individual e concreta do que geral e abstrata; a atividade de ponderação e o exame 

individual e concreto demandariam uma participação maior do Poder Judiciário em 

relação aos Poderes Legislativo e Executivo; o ativismo do Poder Judiciário e a 

importância dos princípios radicados na Constituição levariam a uma aplicação 

centrada na Constituição em vez de baseada na legislação. Nesse quadro, o ponto 
zero estaria na positivação e na aplicação, exclusiva ou preponderante, dos 

princípios no lugar das regras. Da preferência normativa ou teórica por determinado 

tipo de norma (os princípios) decorreria um método diferente de aplicação (a 

ponderação), do qual, por sua vez, adviria tanto a preponderância de uma 

perspectiva distinta de avaliação (individual e concreta), quanto o predomínio de 

uma dimensão específica da justiça (a particular), os quais, a seu turno, conduziriam 

à dominância de um dos Poderes (o Judiciário) e de uma das fontes (a Constituição). 

Em suma, a mudança da espécie normativa implicaria a modificação do método de 

aplicação; a transformação do método de aplicação causaria a alteração da dimensão 

prevalente de justiça; e a variação da dimensão de justiça produziria a alteração da 

atuação dos Poderes. Ou, de modo ainda mais direto: a norma traria o método; o 

método, a justiça; a justiça, o Poder. 
 

Assim, o neoconstitucionalismo teria como característica basilar, da qual 

decorrem todas as outras, a presença majoritária de princípios no lugar de regras. A 

ponderação, atributo decorrente do primeiro, foi debatida, inclusive, por Aristóteles. Para o 

filósofo, a base da ponderação é a temperança da ética à nicômaco. 

 A despeito disso, é um fenômeno que não possui um objeto, tampouco matéria ou 

tese delimitados, o que implica num embaraço para sua precisa definição. Nesse sentido, 

leciona William Paiva Marques Júnior5: 

 

No atinente à delimitação conceitual observa-se que não existe um modelo 

padronizado de Neoconstitucionalismo uma vez que existem várias facetas de 

entendimento e compreensão do aludido movimento que apresenta como contexto 

epistemológico o pós-positivismo 

 

Nada obstante, Luis Roberto Barroso6, sem trazer definição precisa do que seria o 

neoconstitucionalismo, articula no sentido de existirem marcos fundamentais, que facilitam 

sua compreensão: 

                                                                                                                                                   
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-17-JANEIRO-2009-HUMBERTO%20AVILA.pdf> Consulta 

em: 21/04/2017 
5 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do Neoconstitucionalismo inclusivo na realização dos Direitos 

Fundamentais Sociais: análise da primazia do Poder Judiciário na perspectiva das Teorias da Reserva do 

Possível, do Mínimo Existencial e da Máxima Efetividade. In: Terezinha de Oliveira Domingos; Jaqueline 

Mielke; Caroline Ferri. (Org.). Direitos sociais e políticas públicas I. 01ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, v. 

01, p. 371-400. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-17-JANEIRO-2009-HUMBERTO%20AVILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui 
desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado 

e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco 

histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu 

ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-

positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre 

Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a 

força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 

 

Nesse trecho, o autor cita várias características, tais como a centralidade nos 

direitos fundamentais, reaproximação entre o Direito e a ética, expansão da jurisdição 

constitucional, dentre outras que têm sido bastante recepcionadas pelas constituições de 

diferentes países.  

Importante ressaltar que a expansão da jurisdição constitucional e a nova 

hermenêutica constitucional desempenham papel fundamental na força normativa da 

Constituição. Como decorrência disso, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem adquirido 

cada vez mais relevância como guardião da Carta Maior e cúpula do Poder Judiciário, além de 

vir realizando inovações na interpretação da mesma e expandido seu alcance, fazendo os 

princípios constitucionais penetrarem em cada ramo do ordenamento jurídico brasileiro. 

Essa postura de maior protagonismo e atuação do Supremo Tribunal Federal tem 

contribuído para uma maior realização dos direitos fundamentais, além de muitas de suas 

decisões amenizarem efeitos de omissões cometidas por outras esferas do Poder Público. 

Daniel Sarmento7, ao dissertar sobre o tema, faz apontamentos fundamentais para 

a compreensão do mesmo: 

 

No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes, 

que impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras 

visões mais favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais. 

No lugar de concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são 

endossadas teorias de democracia mais substantivas, que legitimam amplas 
restrições aos poderes do legislador em nome dos direitos fundamentais e da 

proteção das minorias, e possibilitem a sua fiscalização por juízes não eleitos. E ao 

invés de uma teoria das fontes do Direito focada no código e na lei formal, enfatiza-

se a centralidade da Constituição no ordenamento, a ubiqüidade da sua influência na 

ordem jurídica, e o papel criativo da jurisprudência.  

Ao reconhecer a força normativa de princípios revestidos de elevada carga axiológica, como dignidade da pessoa 

                                                                                                                                                   
6 BARROSO, Luis Roberto. NEOCONSTITUCIONALISMO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

DIREITO (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf> Acesso em 

23/04/2017 
7 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. Disponível em: < 

http://empreendimentosjuridicos.com.br/docs/daniel_sarmento_o_neoconstitucionalismo_no_brasil1.pdf> 

Acesso em: 25 de abril de 2017. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://empreendimentosjuridicos.com.br/docs/daniel_sarmento_o_neoconstitucionalismo_no_brasil1.pdf
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humana, igualdade, Estado Democrático de Direito e solidariedade social, o neoconstitucionalismo abre as portas 

do Direito para o debate moral. É certo que aqui reside uma das maiores divergências internas nas fileiras do 

neoconstitucionalismo. 

Infere-se que o neoconstitucionalismo amplia o debate constitucional, trazendo 

matérias inéditas e capazes de penetrar e abranger os mais diversos ramos do Direito. 

Para Écio Oto Ramos Duarte8, o neoconstitucionalismo, partindo de uma nova 

visão de Constituição, busca dar a ela sentido, superando seu sentido tão-somente retórico, 

procura encontrar mecanismos para a real e efetiva concretização de seus preceitos. 

No neoconstitucionalismo são os princípios valorativos que norteiam toda a 

Constituição, pois consubstanciam a positivação de valores sociais e se caracterizam pelo 

denso conteúdo normativo material, tendente a invadir todo o ordenamento jurídico. 

Destarte, tem-se, apesar de todas as suas diferentes acepções, que o 

neoconstitucionalismo é um fenômeno recente em relação ao constitucionalismo clássico e 

liberal e compreende significativas transformações no conteúdo das constituições e dos 

ordenamentos jurídicos como um todo, marcado pela inserção de princípios e valores éticos e 

aproximação das necessidades da população, decorrente da evolução do pensamento 

constitucional. 

 

2.3 Direitos Fundamentais: evolução histórica, características e contextualização na 

ordem jurídica constitucional de 1988 

 

Os Direitos Fundamentais, segundo Canotilho9, podem ser definidos como “os 

direitos do homem, jurídico institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente”. Ou seja, são Direitos Humanos positivados no ordenamento jurídico pela 

Constituição.  

Uadi Lammêgo Bulos10, por sua vez, define os direitos fundamentais como “o 

conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania 

popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independente de 

credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social”. 

 

                                                
8 DUARTE, Écio Oto Ramos & POZZOLO, Suzanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces 

da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição. 2ª Ed. São Paulo: Landy Editora, 

2004. 
9 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. P. 393. 7ª Ed. Editora: Edições 

Almedina, 2000 
10 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 515. 
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A classificação sugerida por Paulo Bonavides, que possui importante e ampla 

aceitação, categoriza os direitos fundamentais em cinco dimensões. Importante ressaltar que a 

noção de Direitos Humanos surgiu muito antes do neoconstitucionalismo, conforme veremos 

a seguir. 

Os direitos fundamentais da 1ª dimensão marcam a passagem de um Estado 

autoritário para um Estado de Direito. Surgiram principalmente nos séculos XVII, XVIII e 

XIX e tem como principais marcos a Magna Carta de 1215, o Bill of Rights (1689), ambos da 

Inglaterra, e as declarações do Bom Povo da Virgínia (1776) e francesa (1789). Esses direitos 

acomodam as liberdades públicas e os direitos políticos. Conforme leciona Bonavides11: 

 

Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico, enfim, são direitos 

de resistência e oposição perante o Estado 

  

Passando à análise da 2ª dimensão desses direitos, tem-se como marco a 

Revolução Industrial europeia do século XIX. Nessa lógica, em decorrência de péssimas 

condições de trabalho eclodem as reivindicações trabalhistas e regras de amparo social. No 

início do século XX ocorreu a 1ª Grande Guerra e, por corolário, a fixação dos direitos 

sociais. Assim, os direitos característicos são os direitos sociais, culturais e socioeconômicos e 

os direitos coletivos, que guardam relação com prestações positivas por parte dos Estados. Os 

principais marcos documentais são a Constituição de Weimar (1919) e a Constituição 

Mexicana (1917). Sobre o tema, discorre William Paiva Marques Júnior12: 

 

Os direitos fundamentais sociais materializam a evolução do constitucionalismo em 

uma dimensão transcendente ao plano eminentemente individual. Seu momento 

histórico são as lutas sociais advindas das reivindicações das classes proletárias ante 

os valores representados pelo capital e trabalho que permearam a Revolução 

Industrial (marcada por um conjunto de alterações tecnológicas com impacto no 

processo produtivo em nível econômico, político e social. Iniciada na Inglaterra em 

meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo 

do processo a era da agricultura foi transplantada, a máquina a vapor superou o 

trabalho manual, o que implicou no surgimento de uma nova relação entre capital e 

trabalho, e repercutiu na produção capitalista em larga escala e na precarização das 

relações laborais- que redundou na coisificação do ser humano). 

 

                                                
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo. Malheiros, 1997. 

P. 563-564 
12 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do Neoconstitucionalismo inclusivo na realização dos Direitos 

Fundamentais Sociais: análise da primazia do Poder Judiciário na perspectiva das Teorias da Reserva do 

Possível, do Mínimo Existencial e da Máxima Efetividade. In: Terezinha de Oliveira Domingos; Jaqueline 

Mielke; Caroline Ferri. (Org.). Direitos sociais e políticas públicas I. 01ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, v 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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A terceira dimensão de direitos fundamentais é marcada por um crescente 

desenvolvimento tecnológico e científico em nível mundial, fenômeno que provocou grandes 

mudanças nas interações sociais e econômicas, com o surgimento de novos problemas e 

preocupações, como, por exemplo, preservação do meio-ambiente e direitos transindividuais. 

O ser humano é inserido numa coletividade e passar a ter direitos de solidariedade, 

desenvolvimento e comunicação, por exemplo. 

Os direitos fundamentais de quarta dimensão decorrem, segundo orientação de 

Norberto Bobbio13, de avanços no campo da engenharia genética que põem em risco a própria 

existência humana, pois, de acordo com ele “já se apresentam novas exigências que só 

poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 

traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 

cada indivíduo”. 

Em contrapartida, para Paulo Bonavides, os direitos de 4ª dimensão decorrem da 

globalização dos direitos fundamentais. Ingo Sarlet14, a esse respeito afirma que: 

 

[...] a proposta do Prof. Bonavides, comparada com as proposições que arrolam os 

direitos contra a manipulação genética, mudança de sexo, etc., como integrando a 

quarta geração, oferece nítida vantagem de constituir, de fato, uma nova fase no 

reconhecimento dos direitos fundamentais, qualitativamente diversa das anteriores, 

já que não se cuida apenas de vestir com roupagem de nova reinvindicações 
deduzidas, em sua maior parte, dos clássicos direitos de liberdade. 

 

Por fim, a quinta dimensão de direitos fundamentais, a mais recente, se concentra 

majoritariamente no direito à paz. Segundo Bonavides15, a paz é axioma da democracia 

participativa, ou, ainda, supremo direito da humanidade. 

  

2.3.1 Evolução histórica dos direitos humanos fundamentais no Brasil 

 

Na época imperial brasileira, já se encontravam presentes direitos fundamentais. A 

Constituição do Império, datada de 1824, previa em seu Título VII: “Das disposições geraes, e 

garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros” extenso rol de direitos 

humanos, consagrando direitos e garantias individuais como a livre manifestação de 

pensamento, liberdade de locomoção, abolição dos açoites, da tortura, da marca de ferro 

                                                
13 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Nelson Carlos Coutinho. Rio de Janeiro. Ed. Campus, 1992. P. 

6. 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª Edição. Porto Alegre. Ed. Livraria do 

Advogado. 2009. P. 51 
15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo. Malheiros, 1997. 
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quente e todas as demais penas cruéis, evidenciando um aspecto de individualização da pena, 

dentre outros.  

A primeira Constituição republicana (1891) trouxe novidades para além dos já 

consagrados direitos fundamentais manifestos na Constituição anterior, em seu Título III – 

Seção II previa a “Declaração de Direitos”. Dentre as novidades trazidas nesse novo rol, 

pode-se destacar: a ampla defesa, a abolição da pena de morte, a previsão do habeas corpus e 

a instituição do Júri. 

A Constituição de 1934 manteve a tradição de contar com um capítulo dedicado 

aos direitos e garantias fundamentais e repetiu (art. 113) o extenso rol de direitos 

fundamentais, acrescentando o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o 

mandado de segurança e a ação popular. Percebe-se que muitos dos instrumentos jurídicos 

hoje são utilizados de forma recorrente tiveram origem nessa Carta Constitucional. 

As Constituições seguintes (1937 e 1946), apesar do aspecto político 

preponderante à época, também consagraram longa relação de direitos fundamentais, além da 

tradicional repetição dos direitos clássicos. As principais novidades constitucionais trazidas 

por essas constituições foram, em relação à primeira: a impossibilidade de aplicação de penas 

perpétua e a criação de um Tribunal especial com competência para processar e julgar os 

crimes que atentarem contra a existência, segurança e integridade do Estado, a guarda e a 

economia popular; e, em relação à segunda destacam-se os direitos sociais e dos 

trabalhadores. 

A Constituição de 1967 igualmente previa um capítulo de direitos e garantias 

fundamentais e previa direitos sociais aos trabalhadores (art. 158), visando à melhoria das 

condições sociais. A Emenda Constitucional realizada em 1969, que produziu profundas 

alterações na Constituição de 1967, inclusive no tocante à possibilidade de restrições aos 

direitos e garantias individuais, não trouxe nenhuma alteração substancial formal na 

enumeração dos direitos fundamentais. 

 

2.3.2 Características dos Direitos Fundamentais 

 

Os Direitos Fundamentais possuem traços característicos e peculiares análogos, 

motivo pelo qual formam verdadeira classe de direitos. São essas características 

diferenciadoras dos demais direitos que merecem especial atenção. 
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David Araujo e Serrano Nunes Júnior16, ao caracterizar a categoria, apresentam 

primeiramente a historicidade, elemento essencial, visto que nasceram com o cristianismo e 

perpassaram diversas revoluções, chegando até os dias atuais ainda assunto de muita 

discussão e de inclusão de novos direitos nessa categoria. 

Tem-se também que os direitos fundamentais têm pretensão de universalidade, 

pois destinam-se de modo indiscriminado a todos os seres humanos. Consoante aponta 

Manoel Gonçalves Ferreira17 Filho, a noção desses direitos inerentes a todos de forma 

equitativa existe desde um passado remoto: 

 

[...] a ideia de se estabelecer por escrito um rol de direitos em favor de indivíduos, 

de direitos que seriam superiores ao próprio poder que os concedeu ou reconheceu, 

não é nova. Os forais, as cartas de franquia continham enumeração de direitos com 

esse caráter já na Idade Média [...] 
 

 

Os direitos fundamentais não são absolutos, havendo, muitas vezes, no caso 

concreto, confronto de interesses, daí decorre outra característica: a limitabilidade. A solução 

ou vem discriminada na própria Constituição, ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso 

concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, levando-se em consideração a regra da 

máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com sua mínima 

restrição. 

A concorrência, outra característica dos direitos fundamentais, indica que eles 

podem ser exercidos cumulativamente, ou seja, uma mesma pessoa pode usufruir de vários 

direitos fundamentais em um mesmo momento, sem nenhum embargo. Conforme lecionam 

Vital Moreira e J. J. Gomes Canotilho18 acerca do tema:  

 

Quer dizer: num mesmo titular podem acumular-se ou cruzar-se diversos direitos. 

Assim, por exemplo, o direito de expressão e informação (artigo 37º) está 

'acumulado' com a liberdade de imprensa (artigo 38º), com o direito de antena 

(artigo 40º), com o direito de reunião e manifestação (artigo 45º) 

 

A irrenunciabilidade é mais uma característica marcante, uma vez que os 

indivíduos não podem deles disporem, ou seja, são irrenunciáveis. O que pode acontecer é o 

seu não exercício, mas jamais a renúncia de qualquer dos direitos dessa classe. 

                                                
16 ARAUJO, L. A. D; NUNES JUNIOR, V. S. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva. 

2001. P. 76-79. 
17 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 26ª Edição. São Paulo: Saraiva. 

1999. P. 282. 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra. Editora Coimbra. 

1991. P. 138. 
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José Afonso da Silva19 aponta ainda duas outras características: a inalienabilidade, 

por não serem direitos de caráter patrimonial, são inegociáveis; e a imprescritibilidade, pois, 

segundo ele: 

 

[...] prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, coarctando, a 

exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade de direitos 

personalíssimos, ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre 

exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que 

fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. 

 

Conclui-se que, por não serem direitos que versam sobre patrimônio, mas sobre 

valores intrínsecos necessários à vida e dignidade da pessoa humana, não possuem valor 

monetário, e, tampouco, são disponíveis, motivo pelo qual o doutrinador aponta a 

imprescritibilidade como característica dessa categoria de direitos. 

 

2.4 Direitos fundamentais na Constituição de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, fruto de amplo processo de participação popular, 

mostrou comprometimento com a realidade. A assim chamada Constituição Cidadã, elaborada 

em um período pós-ditatorial, apresenta-se como norma revolucionária, que busca proteger o 

futuro do país contra recaídas antidemocráticas. Nesse sentido, é uma constituição extensa, 

abundante em direitos e antecipadora de políticas públicas. Em igual sentido leciona Luís 

Roberto Barroso20quando afirma que “a Constituição foi capaz de promover, de maneira bem-

sucedida, a travessia de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um 

Estado democrático de direito”. 

Ressalta-se que, antes da Constituição de 1988, o Direito Constitucional no Brasil 

não possuía tal importância, cenário que mudou completamente após sua promulgação, já que 

Carta Constitucional passou a ser o centro do ordenamento jurídico, especialmente por ter 

uma grande carga principiológica e valorativa, perpassando por todos os ramos do direito e 

revolucionando a forma de interpretação das normas jurídicas. 

É justamente essa valorização dos princípios a responsável pela aproximação do 

Direito com a Ética. É válido, ainda, lembrar que as mudanças citadas são características do 

fenômeno do neoconstitucionalismo. Nesse contexto, os direitos fundamentais são essenciais, 

                                                
19 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª Edição. São Paulo. Editora Malheiros. 

2013. P. 185 
20 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 3ª Edição. São Paulo. Editora 

Saraiva. 2011. P. 268 
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já que consubstanciam a necessidade de proteger as pessoas dos abusos cometidos sob o 

manto da legalidade pura. Dessa forma, está gravada na Constituição a prioridade absoluta da 

pessoa e a proteção da sua dignidade. 

Em seu art. 1º, a Constituição de 1988 assegura o Estado Democrático de Direito 

e traz como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (inciso III), fato que 

denota clara preocupação do constituinte com a manutenção da democracia e valorização da 

vida e da pessoa. 

Ainda, ao elencar os objetivos a serem alcançados pelo Estado, o constituinte 

manifesta de forma clara seu intuito de modificação da realidade, conforme resta verificado 

no art. 3º da Constituição da República de 198821. 

Para tanto os verbos utilizados foram “construir”, “erradicar” e “promover”,  

reforçando ainda mais o caráter modificatório e, por vezes, programático, da Constituição de 

1988. 

Os direitos fundamentais estão concentrados no Título II: Direitos e Garantias 

Individuais, que, por sua vez, subdivide-se em cinco capítulos: direitos individuais e 

coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Vale lembrar 

que esse extenso rol de direitos está concebido de maneira não exaustiva, conforme a própria 

Carta Maior, que permite a inserção de outros princípios e valores fundamentais (art. 5º, §2º). 

O primeiro capítulo diz respeito aos direitos individuais e coletivos, que são 

aqueles direitos que possuem estreita relação com o conceito de pessoa humana e sua 

personalidade. O art. 5º da Constituição, com seus 78 incisos, prevê garantias pertinentes ao 

direito à vida, à dignidade, à honra, à liberdade, etc. Vale ressaltar que esses direitos se 

destinam a todos os que se encontram no país, sendo nacional ou estrangeiro. 

Os direitos sociais, elencados a partir do art. 6º, constituem-se liberdades 

positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, visando a melhoria das 

condições de vida dos hipossuficientes e à consequente diminuição das desigualdades sociais. 

Verifica-se, portanto, que tais direitos objetivam à realização da concretização da igualdade 

social, um dos fundamentos da República, elencado no art. 1º, IV, da Constituição Federal. A 

esse respeito, orienta William Paiva Marques Júnior22: 

                                                
21Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação 
22 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do Neoconstitucionalismo inclusivo na realização dos Direitos 

Fundamentais Sociais: análise da primazia do Poder Judiciário na perspectiva das Teorias da Reserva do 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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As normas consagradoras de direitos sociais de direitos sociais, econômicos e 
culturais da Constituição Federal de 1.988 individualizam e impõem políticas 

públicas socialmente ativas.  

Em nome do postulado atinente à força normativa da Constituição, torna-se 

impensável na ordem jurídica compromissada com o neoconstitucionalismo 

inclusivo, em que os direitos fundamentais sociais sejam destituídos de 

aplicabilidade prática encontrando-se no plano das normas meramente 

programáticas. Torna-se premente a sua inclusão com o status de cláusulas pétreas. 

 

Os direitos de nacionalidade são aqueles que evidenciam o vínculo jurídico 

político que liga o indivíduo ao Estado, compreendendo-o como cidadão e componente do 

povo. É com os nacionais que o país desenvolve relação de proteção e, ao mesmo tempo, de 

imposição de deveres. 

O quarto capítulo diz respeito aos direitos políticos, forma de atuação da 

soberania popular que permitem que os indivíduos participem ativamente nas decisões 

políticas, de forma que exerçam seus direitos de cidadania. Encontram desdobramentos no 

princípio democrático inscrito no art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal e são 

regulamentados no art. 14 da Carta Maior. 

Por fim, os direitos relacionados aos partidos políticos regulam a existência, 

organização e participação nos mesmos. A Constituição reputa os partidos políticos como 

instrumentos necessários para a preservação do Estado de Direito, sendo assegurada a 

autonomia e liberdade de atuação para efetivar o sistema representativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Possível, do Mínimo Existencial e da Máxima Efetividade. In: Terezinha de Oliveira Domingos; Jaqueline 

Mielke; Caroline Ferri. (Org.). Direitos sociais e políticas públicas I. 01ed.Florianópolis: CONPEDI, 2014, v 
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3 DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A saúde é, senão o primeiro, um dos mais importantes componentes da vida, seja 

como pressuposto da própria existência, seja como alicerce para o bem-estar da pessoa, por 

corolário tem forte conexão com o direito à vida. Nesse sentido, muitos doutrinadores 

apontam a saúde como um direito de primeira dimensão, direito individual nascido e 

garantido mesmo contra a vontade estatal, uma vez que o direito à vida se associa diretamente 

ao direito à saúde. A despeito disso, o constituinte brasileiro reconheceu a saúde como um 

direito social, compondo os direitos fundamentais de segunda dimensão, uma vez que existe a 

necessidade de uma prestação positiva pelo Estado para sua efetiva concretização. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como um direito de todos e 

dever do Estado, que, mediante políticas sociais e econômicas, deve prover o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.  

 

3.1 Direito sociais na Constituição de 1988 

 

O direito à saúde compõe o grupo dos direitos fundamentais sociais, que, por sua 

vez, são direitos de 2ª dimensão e visam assegurar o bem-estar e diminuir as desigualdades. 

Caracterizam-se por exigir do Estado uma prestação positiva, o que significa que serão 

alcançados por meio de uma postura dirigente23 do Estado. Consoante Bulos24, é nessa 

dimensão que se encontram direitos relacionados ao trabalho, ao seguro social, à subsistência 

digna do homem, ao amparo à doença e à velhice. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão traduziam-se em liberdades do 

indivíduo, onde o Estado não possuía atribuição de prestar qualquer assistência ou realizar 

prestações positivas. Entretanto, essa necessidade fica evidente com a Revolução Industrial 

ocorrida nos séculos XVII e XIX, que transformou a forma de produção graças ao 

aproveitamento abusivo da classe trabalhadora. Além disso, a introdução do uso de máquinas 

na produção industrial causou um aumento do desemprego à época, acentuando ainda mais as 

desigualdades sociais. 

                                                
23 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. 2.ª ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2001, p. 224. 
24 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 518 
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Nesse contexto, os direitos de liberdade não mais eram suficientes para satisfazer 

as necessidades de grande parte da sociedade. Na verdade, ao interditar a atuação do Estado 

naquele momento, o efeito causado foi exatamente o aumento das desigualdades sociais. 

Passou a existir, então, uma maior demanda pelo reconhecimento dos direitos de 

igualdade e a necessidade de o Estado funcionar como fornecedor dessa igualdade, passando a 

ser obrigado a oferecer os meios necessários para o alcance da mesma.  

Dessa forma, o Estado passa a ser denominado de Estado Social25, que parte da 

premissa de que a lei poderia evitar privilégios injustos, revelando verdadeiro abandono ao 

Estado Liberal, em que os cidadãos exigiam uma abstenção negativa do Estado, pois os 

direitos de segunda dimensão vão do subjetivismo para o objetivismo, o que significa que o 

Estado tem o dever de prestar esses direitos aos cidadãos.  

Os direitos sociais, integrantes da segunda dimensão de direitos fundamentais, 

estão concentrados no art. 6º da Constituição Federal de 1988, que estabelece o status de 

direito fundamental à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, 

moradia e alimentação. Esses direitos tem a finalidade de concretizar a perspectiva de 

isonomia substancial e social na busca de melhores condições de vida. 

A Constituição Federal de 1988 alterou significativamente o quadro de direitos 

fundamentais sociais, especialmente quando os intitulou expressamente no art. 6º, 

assegurando ampla normatividade a esses direitos, motivo pelo qual o Direito brasileiro passa 

por um momento adequado à discussão acerca da eficácia dos direitos sociais. A aplicação de 

um texto tão amplo quanto a Constituição de 1988, por si só, gera uma série de dificuldades, 

especialmente devido ao caráter principiológico de muitas normas. Os operadores do Direito, 

consequentemente, se utilizam de maneira recorrente da argumentação e ponderação com fito 

de alcançar o sentido jurídico real do texto constitucional. 

Do panorama normativo, existem críticas no sentido de que os direitos sociais 

previstos na Constituição de 1988 que não possuem regulamentação infraconstitucional têm 

baixa eficiência normativa, o que se justifica, teoricamente, por serem normas amplas, o que 

significaria óbice à intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. Entretanto, esses 

direitos podem e devem ser assegurados no âmbito judicial, quando o juiz pode preencher as 

lacunas normativas através da utilização das técnicas legais para sanar a omissão legislativa. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet26 sintetiza e rebate tais críticas: 

                                                
25 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo. Malheiros, 2007. P. 186 
26 SARLET, Ingo Wolfang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
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Sustenta-se, por exemplo, que a natureza aberta e a formulação vaga das normas que 
versam sobre direitos sociais não possuem o condão de, por si só, impedir a sua 

imediata aplicabilidade e plena eficácia, já que constitui tarefa precípua dos tribunais 

a determinação do conteúdo dos preceitos normativos, por ocasião de sua aplicação. 

Para além disso, alega-se que mesmo em se tratando de preceitos imprecisos ou 

fluidos, em sendo possível reconhecer um significado central e incontroverso, 

sempre se poderá aplicar a norma constitucional, mesmo sem intermediação 

legislativa, já que, do contrário, se estaria outorgando maior força à lei do que à 

própria Constituição. Por outro lado, há quem aceite um direito subjetivo individual 

à prestação nas hipóteses em que a norma definidora de um direito fundamental 

determina suficientemente o conteúdo da prestação, e que o procedimento para a sua 

realização esteja expressa ou, no mínimo, implicitamente regulado na Constituição. 
Mais recentemente, houve quem sustentasse que os direitos sociais (mesmo os de 

cunho prestacional), por força do disposto no art. 5º, parágrafo 1º, da CF, possuem o 

caráter de autênticos direitos subjetivos, já que o citado preceito, combinado com o 

art. 5º, inc. XXXV, de nossa Carta (inafastabilidade do controle judiciário), autoriza 

os tribunais a assegurar, no caso concreto, a efetiva fruição do objeto da prestação. 

Para os que propugnam este ponto de vista, a lacuna gerada pela ausência de uma 

atuação do legislador pode ser suprida, no caso concreto, pelo Judiciário, à luz da 

analogia, do costume ou dos princípios gerais do direito, sem que com isto se esteja 

transpondo a fronteira entre a atividade judiciária e a legislativa. 

  

Observa-se que a esporádica baixa densidade normativa dos direitos sociais e a 

inexistência de regulamentação infraconstitucional não significa obstáculo para a atuação do 

Poder Judiciário na área. Longe disso, na verdade, compete a esse Poder superar os 

empecilhos, conferindo efetividade a essa categoria de direitos fundamentais, visto que eles 

são indispensáveis, inclusive, para a realização dos objetivos fundamentais previstos no art. 3º 

da Lei Maior27. 

 

3.2 Direito à saúde na Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988 dedicou o art. 6º aos direitos sociais, dentre os quais o 

direito à saúde se inclui. A despeito disso, vários outros dispositivos constitucionais se 

dedicam a tratar a respeito do tema. 

A Carta Maior atribui, em seu art. 23, II, competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde. Depreende-se do art. 24, XII, que a União, 

os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar a respeito. 

Entretanto, os Municípios também podem legislar sobre o assunto, de acordo com o art. 30, I, 

                                                                                                                                                   
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10.ª ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2009, p. 306. 
27 Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.  

Art. 3º: “Constituem objetivos da República Federativa do Brasil: I- Construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; II- Garantir o desenvolvimento nacional; III- Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; IV- Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
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visto que se trata de assunto de inegável interesse local e que a maior parte das políticas 

públicas são realizadas por esses entes federativos. 

Percebe-se que os entes federativos possuem responsabilidade solidária e foram 

incumbidos de assegurar o direito à saúde de maneira concorrente. Assim, com vistas a 

assegurar seu direito, o sujeito pode acionar tanto União, quanto Estados e Distrito Federal e 

Municípios. 

A Constituição dedica à saúde uma Seção inteira do capítulo da Seguridade 

Social28, regulamentando-a como direito de todos e dever do Estado, aqui entendido como 

Poder Público, obrigando todas as esferas do governo a atuarem de forma solidária para 

assegurar o direito à saúde, por meio da execução de programas de saúde e da distribuição de 

medicamentos, conforme preleciona o artigo 19629.  

Ainda no que se refere à Seção II, o artigo 197 denota clara preocupação do 

constituinte em dar efetividade ao direito de saúde, ao reconhecê-lo como de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

O Sistema Único de Saúde, o SUS, encontra fundamento constitucional no artigo 

198 da Carta Maior. Nele, o constituinte deu as diretrizes para a formação dessa rede 

regionalizada e hierarquizada30, são elas: a) a descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo; b) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais; c) participação da comunidade.  

Há, ainda, previsão legal no sentido de complementar as diretrizes constitucionais. 

O art. 7º da Lei 8.080/90 traz, dentre outros princípios, a universalidade de acesso, que deve 

pautar a conduta do legislador e do administrador com o fito de que as prestações de saúde, 

tanto no âmbito preventivo, quanto nos serviços assistenciais, se realizem da forma mais 

ampla e abrangente possível. 

No ano de 2012, o Sistema Único de Saúde realizou uma média de 2,77 consultas 

médicas por habitante; 61,84% das gestantes tiveram acesso a 7 ou mais consultas pré-natal 

na rede pública, contra 2,72% que não obteve nenhuma consulta durante a gravidez31. Além 

disso, o percentual de crianças que tomou a vacina contra a poliomielite, no mesmo ano, é de 

96,55%. Percebe-se, portanto, que o Sistema é fundamental para a concretização do direito à 

                                                
28 Seção II – Da Saúde, do Capítulo II – Da Seguridade Social, do Título VIII – Da Ordem Social. Constituição 

da República Federativa do Brasil. 1988. 
29 Constituição da República Federativa do Brasil. “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. ” 
30 O art. 198 da Constituição se refere ao sistema de serviço de saúde público utilizando a expressão “rede 

regionalizada e hierarquizada”. 
31 Dados fornecidos pelo site http://tabnet.datasus.gov.br/ Acesso em: 20/05/2017 

http://tabnet.datasus.gov.br/
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saúde, em especial pelo fato de ser gratuito e atingir, inclusive, a população mais carente de 

recursos financeiros. Consoante leciona William Marques Paiva Júnior32: 

 

O SUS apresenta alguns avanços notórios, mesmo ante as mais variadas dificuldades 

vivenciadas. Ele é hoje reconhecido como a política de maior inclusão social 

implementada no Brasil e representa um dos elos de manutenção dos compromissos 

do Estado brasileiro com seus cidadãos. A mudança de paradigma representada pelo 

SUS é bastante significativa. Este alterou simultaneamente a trajetória da formação 

do Estado brasileiro, até então de feição neoliberal, com uma lógica fundada na 
centralização administrativa, e a concepção prévia de controle e regulação da 

cidadania, assentada sobre a vinculação entre os direitos fundamentais sociais e 

inserção no mercado formal de trabalho, fenômeno que remonta ao populismo de 

Getúlio Vargas na década de 1930.  

 

O art. 199 da Constituição da República Federativa do Brasil dá a faculdade de 

prestação por parte da iniciativa privada de assistência à saúde, permitindo que as instituições 

privadas participem de maneira complementar ao sistema único de saúde, seguindo as 

diretrizes do art. 198 do mesmo documento, mediante contrato de direito público ou convênio, 

preferencialmente com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (§1º), vedando a 

destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos (§2º), bem como a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei, conforme o 

parágrafo 3º do mencionado artigo. 

Quanto às atribuições do Sistema Único de Saúde, estas encontram-se enumeradas 

de maneira exaustiva no art. 200 da Constituição de 198833. 

Ademais, salienta-se que a garantia do direito à saúde também acontece por meio 

da proteção conferida a outras prerrogativas fundamentais, com as quais apresenta zonas de 

convergência, o que serve para reforçar a ideia da interdependência e mútua conformação de 

todos os direitos fundamentais. São exemplos a dignidade da pessoa humana, o ambiente, a 

moradia e a seguridade social. 

                                                
32 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário na 

execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 17, p. 459-478, 2015. 
33 Constituição da República Federativa do Brasil. “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 epistemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; III – ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; IV – participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico; V – incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano; VII – participar do controle e 

fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos; VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o de trabalho. 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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3.3 O dever de proteção à saúde 

 

A Constituição de 1988 apresenta o direito à saúde como direito de todos e dever 

do Estado, haja vista ser um direito que exige uma prestação positiva dele para se materializar. 

Isso significa que o Estado possui a obrigação de implementar políticas públicas e aplicar 

recursos na área de forma a efetivar o direito previsto constitucionalmente. Nesse sentido, 

lecionam Mariana Filchtiner Figueiredo e Ingo Wolfgang Sarlet34: 

 

Para além da condição de direito fundamental, a tutela jusfundamental da saúde 

efetiva-se também como dever fundamental, conforme positiva o texto do artigo 196 

da CF: “[a] saúde é direito de todos e dever do Estado [...]”. Trata-se, portanto, de 

típica hipótese de direito-dever, em que os deveres conexos ou correlatos têm 

origem, e são assim reconhecidos, a partir da conformação constitucional do próprio 

direito fundamental. 

 

Uadi Lammêgo Bulos35 examina a saúde como “estado de completo bem-estar 

físico, mental e espiritual do homem, e não apenas a ausência de afecções e doenças”. O 

Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já definiu em um de seus julgamentos o direito à 

saúde como “[...]prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a 

implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições 

objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço”. 

A Organização Mundial de Saúde36, por sua vez, conceitua a saúde como “um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade”.  É uma conceituação ampla, que denota uma preocupação não 

somente com a prevenção e o tratamento de doenças, mas com o bem-estar dos indivíduos. 

Afere-se que, atualmente, o conceito de saúde não se resume pura e simplesmente 

a estar livre de moléstias. A valorização do bem-estar físico e mental para a promoção da 

qualidade de vida é primordial para a concretização não só do direito à saúde, mas do 

princípio da dignidade humana. 

Pode-se observar que o direito à saúde possui um conceito amplo, abstrato e, por 

vezes, vago, que não traz grandes contribuições para a concretização desse direito. Essas 

                                                
34 SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M. F. Algumas considerações sobre o direito fundamental à proteção e 

promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 67, 

2008. 
35 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1537. 
36 Constituição da Organização Mundial da Saúde, 1946. < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-

Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-

omswho.html> Acesso em: 13/05/2017. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
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características conceituais causam verdadeiro óbice para determinar o âmbito de incidência do 

Art. 196 da CF/88, a despeito da existência da Lei nº 8.080/90, que regulamenta o Sistema 

Único de Saúde, tendo em vista que a dificuldade em relação à delimitação de quais ações 

estariam englobadas no âmbito do direito fundamental à saúde. Apesar disso, por ser um 

direito fundamental, o direito à saúde tem aplicabilidade imediata37.  

A prestação do direito à saúde pelo Estado brasileiro é uma reunião de complexas 

e multifacetadas posições jurídicas destinadas a assegurar uma vida com dignidade, buscando 

o pleno bem-estar físico e mental do indivíduo. Por exemplo, para efetivação desse direito são 

realizadas políticas públicas, como construção de hospitais, modernização de equipamentos 

hospitalares, aumento dos leitos de UTI, etc. Nesse sentido, Konrad Hesse38: 

 

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 

Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente 

realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem 

nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes 

dos juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. 

Concluindo: pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se 
fizerem-se presentes na consciência geral – particularmente, na consciência dos 

principais responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder 

(Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). 

 

É dever do Estado, no âmbito de todas as esferas federativas, prestar medidas que 

protejam o direito à saúde, assegurando-o a todos os seus destinatários. Quando essas 

políticas públicas não são prestadas de maneira eficiente pelo Poder Executivo e o 

Legislativo, que pode atuar aprovando despesas ou destinando, realocando ou retirando verbas 

orçamentárias para sua efetivação, tornam-se exigíveis por meio do Judiciário.  

 

3.4 A prestação do mínimo existencial  

 

Quando o Poder Executivo age com injustificável inércia, comprometendo a 

eficácia dos direitos fundamentais, o Judiciário pode intervir assegurando o direito subjetivo 

pleiteado pelo indivíduo. O Juiz deve orientar suas decisões pelo princípio da dignidade 

humana, pois ele condensa os valores constitucionais fundamentais. Havendo a constatação, 

pela autoridade judiciária, de esse preceito por meio do não oferecimento do mínimo 

                                                
37 Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Art. 5º, parágrafo 1º. Ressalta-se que esse artigo 

evidencia a intenção do Constituinte de conferir maior normatividade aos direitos fundamentais, assim como dar 

a essa classe de direitos certa independência em relação ao constituinte infraconstitucional para que produzam 

seus efeitos, apesar de, no caso dos direitos sociais, ainda ser muito difícil exigi-los com base puramente 

constitucional. 
38 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editos, 1991. 

Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. 
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existencial, deve interceder com vistas a sanar o descumprimento do dever estatal e promover 

o bem-estar da pessoa. 

A noção de mínimo existencial serve para superar a ideia de que a falta de 

recursos estatais justifica a não prestação do núcleo fundamental do direito à saúde, pelo 

menos, pois seu conteúdo representa prioridade estabelecida constitucionalmente para 

prestação estatal. 

Não se encontra, entretanto, na Constituição ou na legislação infraconstitucional 

proclamação expressa acerca do que constituiria o mínimo existencial de cada direito 

fundamental, o que contribui para a falta de precisão terminológica do termo. A esse respeito, 

discutem Mariana Filchtiner Figueiredo e Ingo Wolfgang Sarlet39: 

 

Uma das questões mais intricadas a respeito da interpretação das normas 

constitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde diz respeito à 

determinação do conteúdo que daí pode ser depreendido e exigido, uma vez que o 

texto de 1988, salvo algumas pistas, não especifica o que estaria incluído na garantia 

de proteção e promoção da saúde. Certo, porém, é que essa circunstância não pode 

ser legitimamente utilizada como argumento a afastar a possibilidade de intervenção 
judicial, embora indique, por sua vez, a relevância de uma adequada concretização 

por parte do legislador e, no que for cabível, por parte da Administração Pública. 

 

A despeito disso, de forma geral, o mínimo existencial pode ser entendido como 

“todo o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma 

vida condigna, no sentido de uma vida saudável”40. Funciona como o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais e, por isso, deve ser protegido contra violações, entendidas como o não 

cumprimento do dever de prestação pelo Estado, e contra os retrocessos sociais. O Supremo 

Tribunal Federal41, em um de seus julgados, já tratou do tema, de forma que se faz pertinente a 

citação: 

 

A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de 

liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizando da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde [...] 

   

                                                
39 SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M. F. Algumas considerações sobre o direito fundamental à proteção e 

promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 67, 

2008. 
40 SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M. F. “Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas 

aproximações”. In: SARLET, I. W.; TIMM, L. B. (org.) Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 

possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 11-53; e FIGUEIREDO, M. F., p. 204. 
41 ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011, 2ª Turma, DJE 15.09.2011. 
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Conforme demonstrado, o mínimo existencial é um conjunto de condições básicas 

para a existência, devendo-se reconhecer sua simetria com o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Sua inobservância justifica a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, 

sendo para corrigi-las ou implementá-las, com o objetivo de garantir a prestação, pelo menos, 

do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Nesse sentido, Luis Roberto Barroso42 afirma 

que o Judiciário deverá intervir sempre que um direito fundamental – ou infraconstitucional – 

estiver sendo descumprido, especialmente se vulnerado o mínimo existencial de qualquer 

pessoa. 

Deduz-se, portanto, que, mesmo não havendo previsão legal expressa do que seria 

o mínimo a ser prestado pelo Estado, não se pode afastar a intervenção judicial. Pelo 

contrário, essa intervenção deve acontecer para assegurar a concretização do direito 

fundamental, realizando uma análise do caso concreto para que se possa aferir seu núcleo 

fundamental consoante lecionam Mariana Filchtiner Figueiredo e Ingo Wolfgang Sarlet43: 

 

[...] há como extrair, ainda, outra constatação de relevo também para os 

desenvolvimentos subseqüentes, qual seja, a impossibilidade de se estabelecer, de 

forma apriorística e acima de tudo de modo taxativo, um elenco dos elementos 

nucleares do mínimo existencial, no sentido de um rol fechado de posições 

subjetivas negativas e positivas correspondentes ao mínimo existencial. Além disso, 

encontra-se vedada até mesmo a fixação pelo legislador de valores fixos e 

padronizados para determinadas prestações destinadas a satisfazer o mínimo 

existencial, notadamente quando não prevista uma possibilidade de adequação às 

exigências concretas da pessoa beneficiada e se cuidar de um benefício único 

substitutivo da renda mensal. O que compõe o mínimo existencial reclama, portanto, 
uma análise (ou pelo menos a possibilidade de uma averiguação) à luz das 

necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar, quando for o caso. 

 

Dessa forma, o mínimo existencial é variável e depende, dentre outros fatores, da 

situação do Estado naquele momento. Diante da limitação de recursos públicos e da 

necessidade de escolha para a alocação desses recursos, se faz necessária a visualização do 

núcleo fundamental do direito à saúde para que a aplicação do capital estatal ocorra da 

maneira mais proveitosa possível, ou seja, com a finalidade de que todos os destinatários 

desse direito possam fruí-lo da forma mais abundante possível.  

Entretanto, é inegável que os direitos sociais como um todo, por exigirem uma 

prestação positiva estatal, são limitados de forma fática pelos recursos disponíveis. 

                                                
42 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. R. Jur. UNIJUS, Uberaba-

MG, V.11, n. 15, p.13-38 novembro, 2008, p. 30.  
43 SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M. F. “Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas 

aproximações”. In: SARLET, I. W.; TIMM, L. B. (org.) Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do 

possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
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O direito à saúde, que se liga de forma direta ao direito à vida, especialmente na 

vertente de prevenção de doenças e assistência básica à saúde, é indispensável para que o 

indivíduo goze de uma existência digna. Muitas vezes, entretanto, o Estado negligencia esse 

aspecto, comprometendo a população como um todo. A partir dessa premissa, não é tarefa 

fácil extrair o mínimo existencial. Além disso, raramente essas abstenções estatais chegam a 

formar demandas no Judiciário, tendo em vista serem gerais e abstratas. Nesse sentido, Ana 

Paula de Barcellos44 afirma que “[...] a saúde básica não é acudida nem pelo legislador, nem 

pelo administrador, embora este seja um dever jurídico que lhes é imposto pela Constituição, 

nem pelo Judiciário.”. 

É importante frisar que não é tarefa precípua do Poder Judiciário a prestação da 

saúde, entretanto, não pode haver abstenção desse Poder quando os outros, encarregados de 

prover esse direito, não atuarem de maneira minimamente satisfatória. Assim, quando não são 

satisfeitas as condições mínimas para uma sobrevivência digna, o controle judicial se faz 

necessário e indispensável.  

Por outro lado, quando a demanda abordar condições acima desse mínimo, devem 

ser utilizadas a ponderação e criteriosa análise do caso, com vistas a evitar ultrapassar os 

limites dos recursos públicos e afetar a prestação de outros direitos fundamentais.  

Ao analisar a matéria, Ana Paula de Barcellos45 defende que o mínimo existencial 

a ser prestado pelo Estado, que, quando não cumprido, pode ser exigido via judicial equivale à 

prestação do modelo de plano de saúde privado mais básico definido na legislação 

específica46: 

 

O plano que trata apenas de atendimento ambulatorial (art. 12, I, da Lei n. 9.656/98) 

– o mais limitado de todos, note-se – terá de oferecer, obrigatoriamente, nos termos 
da lei: (i) consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e 

especializadas; (ii) serviços de apoio diagnóstico; e (iii) tratamento e demais 

procedimentos ambulatoriais. Estas prestações, sem exclusão de outras, são 

certamente espécies do gênero medicina preventiva, de modo que deverão ser 

oferecidas obrigatoriamente pelo Estado. Ou seja, o particular poderá exigir, e o 

Judiciário determinar, que o sistema público de saúde realize gratuitamente, e.g., o 

parto, forneça a vacina necessária, faça o acompanhamento pós-natal da criança, 

ofereça o atendimento preventivo de clínica geral e especializada, entre outros. 

                                                
44 BARCELLOS, Ana Paula. O Direito a Prestação de Saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor das 

abordagens coletiva e abstrata. In: Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. 

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 815 e 

816. 
45 BARCELLOS, Ana Paula. O Direito a Prestação de Saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor das 

abordagens coletiva e abstrata. In: Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. 

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 815 e 

816. 
46 A Lei nº 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 



 

39 

 

 

Com efeito, é de conhecimento geral que o investimento de recursos públicos na 

medicina preventiva custaria menos aos cofres públicos do que assegurar o acesso a 

medicamentos ou tipos de tratamento demasiadamente onerosos. É, inclusive, injusto fornecer 

esse tipo de recursos a uns, enquanto falta para outros o mais básico no quesito saúde, por isso 

é primordial que a atuação do Juiz se fundamente na ponderação e na análise profunda de 

cada caso. 

 

3.4.1 A reserva do possível 

 

Ao realizar políticas públicas para a concretização do direito à saúde o Estado 

despende recursos públicos. Não há como executar os enunciados constitucionais se não 

houver prestações estatais, de maneira que estas dependem diretamente da situação financeira 

do Estado. Essa questão tem sido bastante debatida e tem conduzido diversas teses de defesa 

judicial da Administração Pública a alegarem a teoria da reserva do possível. 

A teoria surgiu na Alemanha, na década de 197047, e identifica a limitação dos 

recursos econômicos frente às necessidades a serem supridas por eles. Mariana Filchtiner 

Figueiredo e Ingo Wolfgang Sarlet48 lecionam a respeito: 

 

Cumpre destacar que o argumento da reserva do possível se desdobra em pelo 

menos dois aspectos: um primeiro, de contornos eminentemente fáticos, e outro, de 

cunho prevalentemente jurídico. O aspecto fático apresenta caráter econômico e se 

reporta à noção de limitação dos recursos disponíveis, refletindo a indagação sobre a 

existência, a disponibilização e a alocação dos recursos públicos, não apenas num 
sentido financeiro-orçamentário, mas dos próprios recursos de saúde. [...]  

Já o aspecto jurídico diz respeito à capacidade (ou ao poder) de disposição sobre tais 

recursos e perpassa a interpretação das normas constitucionais de repartição de 

competências, pressupondo a ponderação entre vários princípios constitucionais de 

igual hierarquia axiológica. De modo sucinto, confrontam-se os argumentos da 

inviabilidade de se proceder ao controle judicial das políticas públicas, em especial 

no que concerne à decisão sobre a alocação dos recursos públicos (com especial 

destaque para o princípio constitucional da separação dos Poderes, previsto no art. 

2º), e a garantia fundamental de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), que 

impede o magistrado de responder com o non liquet e, pelo menos no que tange à 

garantia do mínimo existencial, vem reiteradamente respaldando decisões judiciais 

de garantia de tutela originária do direito à saúde. 

 

                                                
47 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Editora: Edições 

Almedina, 2000. 
48 SARLET, I. W.; FIGUEIREDO, M. F. Algumas considerações sobre o direito fundamental à proteção e 

promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988. In: Revista de Direito do Consumidor, nº 67, 

2008. 
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Conclui-se que a partir da análise proposta, em dimensões, tem-se a dimensão 

fática, que se refere à inexistência real de recursos; e a dimensão jurídica diz respeito à 

ausência de regulamentação orçamentária para determinado gasto e prossegue acerca da 

intervenção judicial nas políticas públicas, que é aceita para garantir a tutela do direito à 

saúde. 

Apesar da atribuição de competência comum para cuidar da saúde ter sido 

conferida aos entes federativos nos três âmbitos da Federação, conforme previsão constante 

do art. 23, II, da Constituição de 1988, a população carece de investimentos na área. Essa 

atribuição gera o dever de instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos49 de maneira 

concomitante pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal para a efetivação do direito à 

saúde. 

Dessa forma, é tarefa precípua da Administração Pública, no âmbito de todas as 

esferas de poder, investir em saúde, preventiva e curativa, para garantir a todos o acesso a esse 

direito fundamental. Entretanto, a realidade brasileira demonstra que as políticas públicas 

implementadas estão longe de alcançar toda a população, se distanciando do objetivo 

constitucional de garantia da saúde. Nesse jaez, William Paiva Marques Júnior50: 

 

A realidade brasileira, em cotejo com o proposto pela Constituição de 1988 (que 

consagra o direito à saúde como direito fundamental social e obrigação solidária de 

todos os entes federativos) demonstra a contradição impeditiva de êxito estatal: ao 
mesmo tempo em que existe uma extrema centralização política e financeira da 

União Federal nos programas e nas ações de saúde, observa-se a ausência de diálogo 

entre os entes federativos revelando uma fragmentação institucional, bem como a 

exclusão da participação popular nos processos de decisão em matéria de saúde, 

revelando um déficit democrático nas ações e programas de saúde que não se 

coadunam com o espírito constitucional. 

 

De acordo com dados do Ministério da Cidade – SNIS, fornecidos pelo Instituto 

Trata Brasil51, no ano de 2013, 82,5% da população brasileira possuía acesso à água tratada52. 

Além disso, apenas 48,6% era atendida pela coleta de esgoto, percentual baixíssimo e 

                                                
49 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 11. 
50 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário na 

execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 17, p. 459-478, 2015. 
51 O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por 

empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Atua 

desde 2007 trabalhando para que o cidadão seja informado e reivindique a universalização do serviço mais 

básico, essencial para qualquer nação: o saneamento básico. 
52 <http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015> Acesso em: 24/05/2017. 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015
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insatisfatório. Essas prestações de saúde preventiva são primordiais para evitar uma série de 

doenças que podem ser causadas pela exposição a esses tipos de resíduos. 

Ante todo o exposto, conclui-se que o Poder Executivo vem falhando na 

realização de prestações de saúde, que atingem percentual da população muito abaixo do 

desejável. Assim, justifica-se a atuação do Poder Judiciário, haja vista essa ineficiência 

administrativa em prestar um direito fundamental tão importante quanto a saúde aos cidadãos. 

Dessa forma, o mínimo existencial em matéria de saúde não é prestado pelo 

Estado brasileiro, fato que enseja a rejeição da tese da reserva do possível. O STF, em sede de 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental53, se manifestou da seguinte maneira: 

 

[...] Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo 

ao tema pertinente à "reserva do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. 

SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999, Norton, New York), notadamente em sede 
de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 

(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, 

impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais 

prerrogativas individuais e/ou coletivas. 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 

caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em 

grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 

orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 

razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 

efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante 

indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar 

obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 

fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 

pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo 

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

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.  

 

Conclui-se que existe uma limitação de recursos estatal, entretanto é dever dos 

Poderes Executivo e Legislativo controlar sua aplicação, devendo dar primazia à efetivação 

do núcleo fundamental dos direitos. A aplicação do capital estatal deve ser realizada de 

maneira que supra as necessidades básicas da população. Quando isso não acontece, 

entretanto, a reserva do possível não pode ser aceita pelo Judiciário, tendo em vista o não 

cumprimento do mínimo existencial dos direitos fundamentais. 

 

                                                
53 ADPF – Políticas Públicas – Intervenção Judicial – “Reserva do Possível”. ADPF 45 MC/DF. Rel. Min. Celso 

de Mello. DJe 04.05.2004. 
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4 ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E ATIVISMO JUDICIAL 

 

O neoconstitucionalismo reforçou a centralidade do papel do Juiz, de forma que a 

figura adquiriu maior reconhecimento e incorporou uma série de competências novas à sua 

função. Se antes o Poder Judiciário possuía papel secundário, responsável tão-somente por 

aplicar a vontade original do Legislador, agora conquistou paridade com os demais Poderes da 

República desenvolvendo suas aptidões técnicas, neutralidade e independência com vistas a 

preencher lacunas legislativas, interpretar conceitos vagos e assegurar os direitos previstos 

constitucionalmente, a despeito de qualquer omissão dos demais Poderes.  

No Brasil, a participação do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas de saúde é um fenômeno recente, que gera grandes repercussões sociais54, por esse 

motivo muitas decisões são alvo de críticas, especialmente por não haver entendimento 

jurisprudencial pacificado acerca dos diversos temas envolvendo a saúde e pela demora na 

apreciação de algumas demandas urgentes. 

 

4.1 Ativismo judicial na concretização dos direitos fundamentais 

 

O Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, atua como guardião da 

Constituição, ora preenchendo lacunas, ora determinando o cumprimento de obrigações de dar 

coisa certa ou incerta aos demais Poderes da República. Ante o exposto, e considerando que a 

Constituição de 1988 é extensa e se encontra repleta de princípios e regras com enunciados 

vagos, a presença deste se faz fundamental para garantir a efetivação dos direitos ali previstos. 

Devido a sua larga atuação, o Poder Judiciário tem recebido muitas críticas, 

sobretudo no tocante à legitimidade de suas decisões, especialmente por adentrar na esfera de 

outros Poderes, fato que, para alguns doutrinadores, fere o Princípio da Separação de Poderes. 

A expressão ativismo judicial foi utilizada pela primeira vez em um artigo sobre a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1947, escrito por Arthur Schlesinger Jr55, e designa 

uma atividade com alto grau de subjetivismo. É necessária, entretanto, para a concretização de 

direitos fundamentais. Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello56 já se manifestou acerca das 

práticas de ativismo judicial: 

                                                
54 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário na 

execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 17, p. 459-478, 2015. 
55 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29ª Edição: 2013. São Paulo. Editora Atlas. 
56 DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO CELSO DE MELLO, EM NOME DO SUPREMO TRIBUNAL 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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[...] embora moderadamente desempenhadas por esta Corte em momentos 
excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder 

Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a 

que estão sujeitos por expressa determinação do próprio estatuto constitucional, 

ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de 

comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma 

posição de pura passividade.  

A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 

imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento 

revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder 

Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 

fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas 
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 

Fundamental. 

 

Dessa maneira, o ativismo judicial, desde que seja realizado com a devida 

parcimônia e mediante necessidade, é indispensável para sanar as omissões ocorridas nos 

âmbitos executivo e legislativo na concretização do direito fundamental à saúde. Ademais, 

ressalte-se seu caráter excepcional, conforme enfatizado pelo Ministro. 

Nessa acepção, Luís Roberto Barroso57 ratifica a afirmação, defendendo que a 

atuação do Poder Judiciário é primordial para a materialização desse direito: 

 

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

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

ser ponderado com outros direitos fundamentais ou princípios constitucionais, 

situação em que deverá ser aplicado na maior extensão possível, levando-se em 

conta os limites fáticos e jurídicos, preservado o seu núcleo essencial. O Judiciário 

deverá intervir sempre que um direito fundamental – ou infraconstitucional – estiver 

sendo descumprido, especialmente se vulnerado o mínimo existencial de qualquer 

pessoa. Se o legislador tiver feito ponderações e escolhas válidas, à luz das colisões 

de direitos e de princípios, o Judiciário deverá ser deferente para com elas, em 
respeito ao princípio democrático. 

 

De maneira oposta, Elival da Silva Ramos58 se posiciona no sentido de que “[...] 

ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que está a se referir é a ultrapassagem das linhas 

demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, 

mas também, da função administrativa e, até mesmo, da função de governo”.  

                                                                                                                                                   
FEDERAL, NA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO GILMAR MENDES, NA PRESIDÊNCIA DA 

SUPREMA CORTE DO BRASIL, EM 23/04/2008. Online: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCMposseGM.pdf  Acesso em: 30/05/2017 
57 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. R. Jur. UNIJUS, Uberaba-

MG, V.11, n. 15, p.13-38 novembro, 2008. 
58 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo. Editora Saraiva. 1ª Ed. 

2010. P. 116. 
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É certo que a função típica do Poder Judiciário é julgar, não efetivar políticas 

públicas, função típica do Poder Executivo, ou legislar, tarefa precípua do Poder Legislativo. 

Diante da omissão desses poderes na concretização de direitos fundamentais, no entanto, a 

intervenção judicial se faz fundamental para a materialização desses direitos 

constitucionalmente previstos. O Ministro Celso de Mello59, no julgamento da ADPF nº 45, 

sintetiza e rebate tais afirmações: 

 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 

Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular 

e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os 

Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 

1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, 

nos Poderes Legislativo e Executivo. 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 

Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 

encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 

impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas 

de conteúdo programático. 

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte 

- que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 

Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, 

de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 

 

Portanto, não há que se falar em mácula ao princípio da separação de poderes 

quando este Poder opera para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, ainda que suas 

decisões reverberem na alçada dos demais. 

Atualmente, o Poder Judiciário realiza função protagonista na materialização dos 

direitos fundamentais, em virtude da ineficiência dos demais poderes em fornecer as 

necessidades básicas dos indivíduos. William Paiva Marques Júnior60 sintetiza a importância 

do ativismo judicial: 

 

A falta de eficiência do Legislativo e do Executivo é um dos motivos determinantes 
do ativismo judicial, movimento através do qual o Judiciário é avocado a responder 

às demandas sociais em caso de violação aos direitos fundamentais sociais, 

mormente no tocante ao acesso à saúde. Para uma corrente doutrinária mais 

hermética e retrógrada, em sendo os Poderes Legislativo e Executivo os competentes 

para criar e implementar o direito à saúde, não há que se predominar o entendimento 

                                                
59 ADPF – Políticas Públicas – Intervenção Judicial – “Reserva do Possível”. ADPF 45 MC/DF. Rel. Min. Celso 

de Mello. DJe 04.05.2004. 
60 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário na 

execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 17, p. 459-478, 2015. 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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de uma solução litigiosa pela via jurisdicional. A solução mais atenta à efetividade 

do Texto Constitucional, contudo, funda-se na urgência ao atendimento judicial nas 

situações que envolvam a garantia do direito à vida, em casuísticas quem envolvem 

o fornecimento de fármacos e a possibilidade de tratamentos cirúrgicos.  

 

Ante todo o exposto, conclui-se que, no atual momento histórico, o Poder 

Judiciário busca efetivar os direitos fundamentais constitucionalmente previstos. O direito à 

saúde tem caráter de urgência e direta ligação com o direito à vida e à dignidade, motivos que 

evidenciam a necessidade de sua materialização e a urgência na execução de políticas 

públicas. 

De acordo com dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça61, na 

Justiça Federal, em 2014, existiam 62.291 ações que versavam sobre saúde em trâmite. A 

Justiça Estadual, por sua vez, somava um número 330.630 processos relativos ao tema, sendo 

8.344 demandas de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 

A quantidade de demandas judiciais comprova a inevitabilidade da atuação do 

Poder Judiciário no acesso à saúde, haja vista claro déficit na prestação de políticas públicas 

de saúde. 

A tomada de postura mais ativa do Poder Judiciário, instituindo políticas públicas 

de saúde, portanto, não fere a Separação de Poderes e é indispensável nos casos de omissão 

do Executivo e Legislativo para garantir o mínimo existencial do direito à saúde.  

 

4.2 Parâmetros para concessão de prestações de saúde pelo Poder Judiciário 

 

A determinação de prestações de saúde pelo Poder Judiciário é uma incumbência 

de difícil execução, haja vista levar em consideração temas de muita relevância e 

complexidade, como o direito à vida, morte com dignidade e bem-viver na sociedade62. 

Ante tantas teorias que circundam o tema do ativismo judicial na concretização 

dos direitos fundamentais, como o mínimo existencial, a reserva do possível e a separação de 

poderes, a tomada de decisão pelo Juiz é tarefa complexa. A ponderação é crucial para que a 

resolução obtida em juízo seja a mais apropriada possível à situação. 

                                                
61 Dados obtidos em: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. 

<http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.forumSaude.pdf> Acesso em 

30/05/2017. 
62 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário na 

execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Revista Latino-Americana de Estudos 

Constitucionais, v. 17, p. 459-478, 2015. 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/demandasnostribunais.forumSaude.pdf
http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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A complexidade relacionada ao tema constitui, por si só, um óbice à aplicação do 

Direito de maneira harmoniosa com os demais Poderes e com as necessidades do indivíduo 

postulante.  

Além disso, existe também o embaraço causado pelo abarrotamento do Poder 

Judiciário, que enseja demora na apreciação das demandas, ainda que urgentes, ocasionando, 

por vezes, a perda do objeto da ação, dado que pode o demandante vir a falecer à espera da 

prestação jurisdicional, em casos mais graves. 

Todos esses fatores ensejam fortes críticas às decisões judiciais que concedem ou 

denegam prestações de saúde. Ademais, o Poder Judiciário não se utiliza de parâmetro fixo 

para conceder ou negar prestações, especialmente aquelas relacionadas à saúde curativa, que 

usualmente são mais onerosas, como internações em leitos de UTI e fornecimento de 

medicamentos de alto custo, fato que enseja fartas críticas. Nessa perspectiva, Luís Roberto 

Barroso63 sustenta que: 

 

[...] o Judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir 

políticas de saúde. O Poder Judiciário não tem como avaliar se determinado 

medicamento é efetivamente necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo 
que instruído por laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar 

com o da Administração Pública. O juiz é um ator social que observa apenas os 

casos concretos, a micro-justiça, ao invés da macro-justiça, cujo gerenciamento é 

mais afeto à Administração Pública. 
 

Dessa forma, percebe-se que os indivíduos encontram a necessidade de ingressar 

judicialmente para pleitear o acesso ao direito fundamental à saúde, tendo em vista as 

deficiências das políticas públicas implementadas, porém, a despeito do Poder Judiciário ter 

competência para dar solução ao problema do demandante, não possui as ferramentas 

necessárias para alcançar a Justiça em seu sentido mais amplo. Isso porque ele analisa apenas 

o caso em juízo. 

Portanto, uma decisão que assegura uma prestação de saúde a um particular pode 

causar a realocação de recursos de maneira que prejudique a efetivação do direito de uma 

coletividade, principalmente pelo fato do Juiz analisar tão-somente a situação pleiteada 

jurisdicionalmente. 

A prestação de medicamentos não fornecidos pelo SUS64, por vezes de fármacos 

com alto custo e que não possuem eficácia comprovada, é recorrente no âmbito judicial. 

                                                
63 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. R. Jur. UNIJUS, Uberaba-

MG, V.11, n. 15, p.13-38 novembro, 2008. 
64 O Ministério da Saúde divulga a lista de medicamentos a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde 
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Como exemplo, tem-se o caso de indivíduo que entrou em juízo pleiteando 

medicamento não comercializado no Brasil, e que também não se encontra previsto na lista de 

medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento de AIDS, e obteve provimento do 

fármaco. O Juiz de 1º Grau ainda determinou o bloqueio de verbas públicas para a compra do 

medicamento. Além disso, fixou astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso na 

concessão do mesmo. Afere-se que a medida judicial não foi condizente com a realidade 

fática, haja vista, dentre outros fatores, a logística de importar o medicamento.  

Ademais, a decisão se tornou bastante onerosa para o Estado, que recorreu. O 

Tribunal Regional Federal65 decidiu da seguinte maneira: 

 

MEDICAMENTO. NÃO COMERCIALIZADO NO BRASIL. NÃO APROVADO 

PELA ANVISA. GARANTIA DE FORNECIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SOPESADA CONFORME O CASO. 

AQUISIÇÃO INTERNACIONAL. Imprescindível considerar o fato da inexistência 

do medicamento em território nacional, suficiente para o tratamento do agravado, eis 
que não aprovado pela ANVISA. Ou seja, a aquisição deve observar as condições 

orçamentárias e normas de compra, merecendo ser temperado o valor da multa. A 

União não pode ser exorbitantemente penalizada por cumprir as normas de compra 

internacional de medicamente sem eficácia comprovada pela ANVISA. Fixo a multa 

em R$ 50,00, nos termos do pedido. Ademais, afasto o bloqueio na conta da União, 

eis que de nada adianta garantir verba para compra de medicamento inexistente. 

Mantida, assim, a condenação ao fornecimento.  

 

Dessa maneira, o Tribunal, mais condizente com a realidade, manteve a 

condenação da União, reduzindo, entretanto, os excessos cometidos em primeira instância. 

Por outro lado, o investimento dos recursos dispendidos pelo Juiz em favor de um 

único demandante, no caso de prestações demasiadamente onerosas, em políticas públicas de 

saúde preventiva, como saneamento básico e tratamento de água, traria maiores benefícios, 

uma vez que esse tipo de prestação é geral, atingindo um maior número de pessoas, além de 

ser consideravelmente mais barato. Ana Paula de Barcellos66 traz dados que embasam a 

afirmação: 

 

Estima-se que 80% das doenças e mais de 1/3 da taxa de mortalidade mundiais 

decorram da má qualidade da água utilizada pela população ou da falta de 

esgotamento sanitário adequado. Trata-se de doenças como a hepatite A, dengue, 

                                                                                                                                                   
através da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. A última edição é de 2014, atualizada até 

junho/2015 
65 TRF-4 - AG: 41448 RS 2009.04.00.041448-0, Relator: Juiz Federal João Pedro Gebran Neto, Data de 

Julgamento: 26/01/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/02/2010 
66 BARCELLOS, Ana Paula. O Direito a Prestação de Saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor das 

abordagens coletiva e abstrata. In: Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. 

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coord.), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 815 e 

816. 



 

48 

 

cólera, diarréia, leptospirose, febre tifóide e paratifóide, esquistossomose, infecções 

intestinais, dentre outras, que afetam particularmente crianças de até 5 (cinco) anos. 

São conhecidas no meio médico, cruelmente, como “doenças de pobre”, ou 

“doenças do subdesenvolvimento”. Desde meados da década de 80, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera o saneamento como a medida prioritária em 

termos de saúde pública mundial, até porque, de acordo com essa instituição, US$ 1 

investido em saneamento representa uma economia de US$ 5 em gastos com 

prestações de saúde curativas. 

 

Dessa maneira, esse aspecto traduz mais uma dificuldade a ser enfrentada pelo 

Poder Judiciário na concessão de prestações de saúde. 

Há, ainda, inúmeros pleitos judiciais para provimento de prestações de 

medicamentos de caráter experimental ou tratamentos sem comprovada eficácia. Muitas vezes 

o Juiz concede essas prestações, pelo simples fato de terem sido requeridas na via judicial, 

sem realizar maiores perícias, mesmo porquê o órgão julgador não possui capacitação técnica 

para aferir a necessidade ou não necessidade de terapias médicas. Nesse sentido, adverte Luís 

Roberto Barroso67:  

 

Exemplo emblemático nessa matéria tem sido o setor de saúde. Ao lado de 

intervenções necessárias e meritórias, tem havido uma profusão de decisões 

extravagantes ou emocionais em matéria de medicamentos e terapias, que põem em 

risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a 

atividade administrativa e comprometendo a alocação dos escassos recursos 

públicos. 
 

Para ilustrar, trecho da ementa de Apelação Cível julgada no Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul68, concedendo a prestação de medicamento sem eficácia 

comprovada: 

 

INADEQUAÇÃO DE MEDICAMENTO. CREDIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO 

EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). A credibilidade da prescrição efetuada pela 

médica que presta atendimento à parte autora, aliada à prova documental carreada 

aos autos, é suficiente para desautorizar alegação de inadequação do medicamento 

prescrito, inobstante... apresentar caráter experimental, prevalecendo diante de 

genérico parecer técnico elaborado pela Equipe de Consultores da Secretaria 

Estadual da Saúde e de protocolos clínicos do Ministério da Saúde. 

 

O Juiz, portanto, em muitos casos, desconsidera as listas de medicamentos 

fornecidas pelos órgãos competentes para condenar o Estado a realizar uma prestação 

                                                
67 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em: 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf Acesso em 

31/05/2017. 
68 TJ-RS - AC: 70064399603 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 20/05/2015, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2015 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf
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onerosa, sem, ao menos, realizar prova pericial, bastando a juntada de documentos do médico 

que prescreveu o tratamento, como é o caso da Apelação supra mencionada. 

Em 2016, o Tribunal de Justiça de Pernambuco69, no mesmo sentido, concedeu 

medicamento que não está disposto na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único 

de Saúde, consoante ementa:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO 

MEDICAMENTO RITUXIMABE 375 MG. PACIENTE PORTADOR DE 

DOENÇA DE CASTLEMAN (CID D360), FORMA HIALINOVASCULAR COM 
MARCADA PLASMOCITOSE (FORMA PASMOCITICA DA DOENÇA). 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. De proêmio, anotou-se que a obrigação 

dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o 

fornecimento de medicamentos essenciais à população carente) é comum, podendo 

ser demandada qualquer das esferas de governo (CF, art. 198). 2. A 

necessidade/eficácia da medicação solicitada e a impossibilidade de utilização de 

outras drogas no combate aos efeitos da enfermidade restam evidenciadas pela 

apreciação dos 'relatórios médicos' e da 'solicitação médica' acostados aos autos, 

subscritos pela Dra. Erika Furtado (CRM 11.668), do IMIP - Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira, cujos conteúdos não foram contraditados pelo 

Estado. 3. No ponto, acrescentou-se que o fato de a medicação em tela ter sido 

prescrita por profissional vinculado ao próprio SUS (vinculado ao IMIP - Instituto 
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira) descaracteriza, pelo menos em 

cognição sumária, a sua alegada utilização em caráter experimental. 4. No plano de 

fundo, é patente a gravidade da doença que aflige o paciente Rafael Isidoro da Silva 

Neto, atestada pelos documentos acostados aos autos, pelo que o atendimento ao 

referido pleito na forma já deferida é indispensável à efetividade aos direitos à 

saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da 

Constituição Federal. 5. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara 

administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o 

cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da 

República. 6. Cristalina, portanto, a presença da verossimilhança do direito do 

agravado e bem assim o periculum in mora, a legitimar a antecipação de tutela 
deferida em primeiro grau. 7. Destarte, tem-se que é de ser mantida a multa diária 

fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 500,00/dia de descumprimento), posto que à 

parte agravada não interessa o recebimento da multa, mas sim o cumprimento 

efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer consistente no fornecimento do 

medicamento solicitado, sendo indispensável, pois, que o preceito cominatório seja 

suficiente para desestimular um eventual inadimplemento. 8. Agravo de Instrumento 

improvido. 

 

A decisão se fundamenta nas prescrições da médica responsável, que 

acompanhava o paciente, atendendo pelo Sistema Único de Saúde, e que receitou  

medicamento não previsto em relação de fornecimento de fármacos. Admitiu-se, portanto, a 

solicitação médica em detrimento das listas fornecidas pelo Ministério da Saúde. Ressalte-se 

que o medicamento em questão, o Rituximabe 375 mg, é usado como medicamento off-label, 

o que significa que sua bula ainda não foi aprovada pela Anvisa. 

                                                
69 TJ-PE - AI: 4069716 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 

14/01/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2016 
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O Poder Judiciário, a despeito destes argumentos contrários firmados, deve 

satisfazer o direito da pessoa que entrar em juízo pleiteando prestações de saúde quando 

houver omissão estatal na prestação do mínimo existencial, independentemente de ser alegada 

a reserva do possível. 

O conceito de saúde, por ser bastante amplo e abranger prestações de espécie 

preventiva e curativa, reforça a complexidade da tomada de decisão pelo Poder Judiciário, que 

não encontra parâmetros legais que amparem a deliberação desses casos. 

Afere-se que a interferência judicial deve ser realizada com cautela, especialmente 

no tocante às prestações que forem bastante dispendiosas, pois a concessão de prestações de 

saúde ocasiona uma realocação de recursos e consequente retirada do fornecimento de alguns 

benefícios, tendo em vista a limitação do patrimônio estatal. É necessário que o juiz não perca 

de vista os limites estruturais do Estado, sem deixar de atestar a dimensão do direito 

fundamental à saúde. 

Existe, contudo, jurisprudência pátria que objetiva a fixação de parâmetros para 

certas prestações de saúde, como é o caso do Recurso Extraordinário nº 566.471, Rel. 

Ministro Marco Aurélio, que procura “[...] definir os critérios de configuração do dever estatal 

de tutela do mínimo existencial – entendido como condição de fundamentalidade do direito 

individual de receber os medicamentos do Estado”. 

 

4.3 Análise do Recurso Extraordinário nº 566.471 Rio Grande do Norte 

 

O Estado do Rio Grande do Norte deixou de fornecer o medicamento Sildanefil 

50 mg, prescrito para tratamento de doenças cardíacas à paciente em necessidade. Diante da 

recusa dessa prestação e da falta de recursos financeiros da paciente e de sua família, o Poder 

Judiciário foi acionado e, em sede de 1º Grau, concedeu o fornecimento da medicação 

requerida. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão exarada no 1º Grau. 

O Julgado tem especial relevância tendo em vista que o Min. Relator busca 

viabilizar parâmetros a serem utilizados pelo Poder Judiciário quando da apreciação desse 

tipo de demanda de saúde, qual seja a prestação de medicamento de alto custo pelo Estado, 

para uma uniformização da jurisprudência relativa ao tema. 

Trata-se de Recurso Extraordinário70 interposto pela Procuradoria do Estado do 

Rio Grande do Norte, embasado no argumento de que a fixação do fornecimento de 

                                                
70 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] III – julgar, mediante recurso extraordinário, as 



 

51 

 

medicamentos de alto custo, que não é realizado pelo SUS, a uma só pessoa “causa o 

procedimento lesão à ordem e à economia públicas”. 

Os Procuradores também se utilizaram da premissa de que o valor da prestação de 

medicamento que não está previsto no Programa do ente federativo extrapola o planejado em 

orçamento para essa finalidade. 

A peça recursal trouxe, ainda, ao debate a teoria da reserva do possível, 

registrando que os recursos estatais são limitados, por isso o Poder Judiciário beneficiaria uma 

pessoa em detrimento de outras “[...] pois o Estado está destinando os recursos previstos para 

fazer face às políticas universais de saúde ao cumprimento das decisões judiciais que 

determinam o fornecimento individualizado de medicamentos extremamente caros”. 

O Estado defende que, ao atender a um único indivíduo, o Poder Judiciário 

prejudica as políticas de universalização do fornecimento de medicamentos, comprometendo 

a saúde de uma coletividade.  

Salientou-se que a União não reembolsa o Estado do Rio Grande do Norte pelos 

gastos realizados na compra de medicamentos fora da relação estabelecida pelo Ministério da 

Saúde. 

Além disso, utilizou-se o argumento de que não é de interesse do Estado gastar 

milhares de reais para atender apenas uma pessoa, alegando que o medicamento não serviria 

para a concretização do direito à saúde, pelo seu reestabelecimento, mas para o 

prolongamento da vida em estágio precário. 

Ante os argumentos apresentados pela Procuradoria do Estado, o Min. Marco 

Aurélio sustenta a máxima efetividade dos direitos fundamentais, dada a devida importância à 

garantia da prestação do mínimo existencial. 

O Relator inicia sua fundamentação discorrendo acerca do tema das dimensões de 

direitos fundamentais, da evolução do Estado Liberal para o Social e, depois, ao Democrático, 

associando à evolução das Constituições. 

Repisa-se que o neoconstitucionalismo, ao trazer a ruptura com o formalismo, deu 

preferência aos princípios no lugar de regras e propiciou foco nos direitos fundamentais, na 

reaproximação entre Direito e ética e no ativismo judicial. Dessa forma, o fenômeno repercute 

na introdução de direitos fundamentais nas constituições. O direito à saúde, direito 

                                                                                                                                                   
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta 

Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo 

local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 
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fundamental de segunda dimensão, é da classe dos direitos sociais e depende de prestação 

positiva do Estado para que se concretize. Nesse sentido, sustenta o Min. Marco Aurélio: 

 

Nesse contexto de reafirmação de liberdades atrelada à busca por igualdade material 

e justiça social, vieram à balha os direitos socioeconômicos, classificados como 

direitos de segunda geração, impondo ao Estado realizar prestações positivas na área 

da saúde, assistência social, educação, trabalho, alimentação, moradia. 

 

O Relator do acórdão reafirmou a forte conexão do direito à saúde com a 

dignidade humana, enfatizando que a materialização desse direito é realizada prioritariamente 

por meio de políticas públicas. Frisa, entretanto, que o mínimo existencial deve ser tratado 

com a devida fundamentalidade, sendo, portanto, inafastável a interferência do Poder 

Judiciário para tornar seu acesso certo e infalível. Nesse sentido, o STF não admite 

transgressões ao mínimo existencial, devendo o mesmo ser preservado e assegurado pelo 

Poder Judiciário: 

 

Verificada transgressão ao mínimo existencial, o direito individual à saúde revela-se 
imponderável frente aos mais relevantes argumentos de ordem administrativa, como 

o do comprometimento de políticas de universalização da prestação aos demais 

cidadãos e de investimentos em outras áreas. Objeções de cunho administrativo, de 

primazia da expertise da Administração Pública, não podem subsistir ante violações 

ao mínimo existencial. Argumentos, genéricos, ligados ao princípio estruturante da 

separação de Poderes não possuem sentido prático em face de casos de inequívoca 

transgressão a direitos fundamentais. Não se trata – deve-se reiterar – de defender 

ampla intervenção judicial nas políticas públicas em matéria de direito à saúde, pois 

essas existem, estão em desenvolvimento, dirigidas à universalização dos serviços. 

Cuida-se de assentar a validade da atuação judicial subsidiária em situações 

concretas não alcançadas pelas políticas públicas pertinentes, mas nas quais 
necessária a tutela do mínimo existencial. A intervenção é mínima, casual, 

excepcional, mas indispensável. 

 

Ademais, a tese defendida pelo Relator legitima a atuação do Poder Judiciário na 

concretização do direito à saúde, refutando contra argumentações, como a ofensa ao princípio 

da Separação de Poderes, desde que para assegurar o mínimo existencial.  

No tocante à reserva do possível, o Ministro defende que não pode ser alegada 

frente ao não cumprimento do mínimo existencial. Reprisa que o núcleo fundamental dos 

direitos fundamentais deve ser realizado pelos Poderes Executivo e Legislativo e que, quando 

não houver o cumprimento, o Judiciário tem o dever de garanti-lo, independentemente de 

qualquer pretexto relativo a reserva orçamentária. 

Fundamentou-se, ainda, em decisão recente do Pleno no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 592.581/RS, cujo relator é o Ministro Ricardo Lewandowski, que tratou 

sobre obras emergenciais em estabelecimentos prisionais e que, novamente, resolveu que a 
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reserva do possível não pode ser alegada para deslegitimar as intervenções judiciais para 

garantir a prestação do mínimo existencial.  

O Ministro, em seguida, discorre acerca do histórico das decisões do Supremo de 

fornecer medicamentos aos que não possuem condições financeiras de abarcar com seus 

custos. As primeiras decisões a respeito foram na década de 1990, assegurando aos portadores 

do vírus HIV fármacos para tratamento da síndrome. À época, inclusive, se manifestou 

diversas vezes, embasado no art. 196 da Constituição Federal, no sentido de que era “[...] hora 

de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária 

segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior atinente à preservação 

da dignidade do homem”. 

O posicionamento das Turmas do STF quanto à concessão de medicamentos pelo 

Estado, em geral, sopesa a condição de hipossuficiência do paciente e a necessidade de 

obtenção do fármaco de forma imprescindível para o alcance da sua saúde. Nesse sentido, 

tem-se diversas decisões, como o Recurso Extraordinário nº 607.381/SC, relator o ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31 de maio de 2011; o Recurso Extraordinário nº 

195.192/RS, relator o ministro Marcos Aurélio, Segunda Turma, apreciado em 22 de fevereiro 

de 2000; o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 486.816/RJ, relator o ministro 

Carlos Velloso, Segunda Turma, examinado em 12 de abril de 2005; o Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 393.175/RS, relator o ministro Celso de Mello, Segunda Turma, 

julgado em 12 de dezembro de 2006; e o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 

604.949/RS, relator o ministro Eros Grau, Segunda Turma, apreciado em 24 de outubro de 

2006. 

Partindo da premissa da existência de inúmeros julgados acerca da temática, e da 

tradição do Supremo de se utilizar o binômio da imprescindibilidade do medicamento e 

hipossuficiência do paciente, o Relator busca, neste Acórdão em análise, estabelecer 

parâmetros para análise do mínimo existencial: 

 

A principal utilidade deste julgamento consiste na possibilidade de o Tribunal, sob a 

óptica da repercussão maior, definir os critérios de configuração do dever estatal de 

tutela do mínimo existencial – entendido como condição de fundamentalidade do 

direito individual de receber os medicamentos do Estado. Compete ao Supremo 
densificar normativamente esses requisitos. 

 

Dessa maneira, são observados dois elementos: o elemento objetivo, qual seja, a 

imprescindibilidade do medicamento para a saúde; e o elemento subjetivo, que, por sua vez, 

se traduz na incapacidade financeira de aquisição. Havendo esses dois elementos no contexto 
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fático da ação, a intervenção judicial se justifica, justamente para prover o mínimo existencial 

do direito à saúde. 

Ressalta-se que, quando houver a presença dos dois elementos supracitados a 

intervenção do Poder Judiciário encontra justificativa, a despeito do custo do medicamento ou 

da sua previsão, ou não, nas listas de distribuição de medicamentos. 

O elemento objetivo, a imprescindibilidade do medicamento, se configura quando 

for comprovado que para a retomada da saúde ou melhora da qualidade de vida do paciente é 

necessária aquela medicação específica. A prova pode ser feita, no processo, por meio de 

laudo, exame ou indicação médica que estabeleça a necessidade do fármaco. 

O Estado, no âmbito do ente federativo que esteja sendo demandada a prestação 

do medicamento, tem a prerrogativa de produzir prova da desnecessidade e inadequação do 

medicamento. Se comprovada “a absoluta inutilidade do medicamento ou, ao menos, a 

inequívoca insegurança relativamente a resultados positivos, bem como a existência de outro, 

com menor custo e mesma eficácia, a imprescindibilidade estará afastada”. Ante essa 

comprovação, afasta-se a incidência do elemento objetivo e, por consequência, o ente 

federativo deverá ser desobrigado a fornecer o fármaco. 

Outra prerrogativa do Estado é a demonstração da existência de fármacos menos 

onerosos ou previstos nas listas da Política Nacional de Medicamentos ou do Programa de 

Dispensação em Caráter Excepcional, que possuam efeitos similares ao do medicamento 

requerido na saúde do indivíduo, por meio de pareceres técnicos. Nesses casos, quando for 

comprovada, “há de se confiar na capacidade institucional e responsabilidade do juiz da causa 

em determinar a substituição dos meios terapêuticos”. 

Se a Administração não conseguir produzir prova em contrário da necessidade do 

medicamento específico, faz-se presente o elemento objetivo, necessário para a concessão 

judicial do remédio. 

O Relator utiliza como exemplo de não configuração desse elemento a falta de 

registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Nesses casos, não há 

comprovada eficácia de resultados positivos, de forma que não deve ser concedido o 

medicamento.  

Repisa-se a Apelação Cível do TJ-RS71, que concedeu medicamento sem registro 

na ANVISA, ou seja, sem comprovada eficácia. Nesse caso, pode-se apontar a falta do 

                                                
71 TJ-RS - AC: 70064399603 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 20/05/2015, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2015 
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elemento objetivo, matéria necessária para a intervenção judicial, de acordo com esse atual 

posicionamento do Supremo. 

Relativamente ao elemento subjetivo, o dever de tutela do mínimo existencial se 

estabelece quando comprovada a ausência da capacidade financeira de obter o medicamento. 

Ressalta-se que, nesse ponto, o entendimento do Supremo é sedimentado. 

A extensão da incapacidade, entretanto, não deve atingir apenas o paciente, mas 

demais membros da sua família, em razão da solidariedade familiar. Dessa maneira, o 

Julgamento se presta, também, a estabelecer parâmetros quanto a isso. 

O Relator fundamenta sua decisão na premissa de que a solidariedade familiar 

deve vir antes da solidariedade social em fornecer medicamentos, sendo, esta última, 

subsidiária da primeira. Dessa maneira: 

 

Merece repetição: na família contemporânea, não “há direitos sem 

responsabilidades”, a igualdade e a autonomia dos integrantes pressupõem a 

reciprocidade, a solidariedade entre si. Essa concepção fica muito clara no artigo 

229 da Carta, segundo o qual “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. O dispositivo abrange os deveres de cuidado com a saúde 

como manifestação cogente de solidariedade familiar. A dignidade humana, 

considerado o direito à saúde, é comprometimento não só do Estado, mas também 

da família. 

 

Ressalta, ainda, que não há hierarquia formal entre a solidariedade familiar e a 

solidariedade social, entretanto, por ser a primeira mais específica precede ao dever Estatal, 

que é custeado pela sociedade como um todo através dos tributos. 

Ademais, a obrigação dos membros familiares se estende de maneira que não 

atinja a capacidade financeira para custeio do mínimo existencial dos direitos fundamentais de 

si e dos familiares mais próximos, como saúde, educação, alimentação e moradia. A prestação 

da solidariedade familiar no acesso a medicamentos deve seguir as regras do Direito Civil, 

consoante se manifesta o Ministro: 

 

Ante essas regras, as relações familiares, no tocante ao dever de solidariedade ao 

fornecimento de medicamentos imprescindíveis, há de respeitar a seguinte ordem de 

prioridade: 1º) cônjuge ou companheiro(a), consideradas as uniões homo e 

heterossexuais; 2º ) ascendente, natural, civil ou socioafetivo, em ordem sucessiva 
de grau de parentesco, sem observância de limites; 3º) descendente, natural, civil ou 

socioafetivo, em ordem sucessiva de grau de parentesco, sem observância de limites; 

4º) irmãos, germanos ou unilaterais. 
 

Ao final do Acórdão, o Ministro chega a três conclusões: a proposta apresentada 

não é inovadora na ordem jurídica, mas, sim, “iniciativa de racionalização substancial e 
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procedimental de espécie de litígio dos mais tormentosos do dia a dia forense, fundamentada, 

integralmente, nas disciplinas constitucional e infraconstitucionais, civil e instrumental, sobre 

o tema”; a orientação tem o intuito de densificar a obrigação de tutela do Estado, incluindo a 

família e não apenas o indivíduo na incapacidade financeira, sem realizar um desmerecimento 

do mínimo existencial; por último, ressalta que esta medida não abrange os demais direitos 

sociais, compreende tão somente o fornecimento de medicamentos de alto custo e ausentes 

em listas oficiais de distribuição. 

Por fim, o recurso foi improvido, haja vista a constatação dos elementos objetivo 

e subjetivo no caso. O Relator conclui com uma síntese da proposta explanada: 

 

Proponho a seguinte tese para efeito de fixação sob o ângulo da repercussão geral: o 

reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento 

de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa 
de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, depende da 

comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da 

impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo 

e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos 

artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil. 

 

Observa-se que, a partir desses parâmetros instituídos no julgamento, os 

Magistrados podem realizar uma análise e, mediante a análise da presença ou ausência dos 

elementos objetivo e subjetivo explanados, decidir de forma uniforme e condizente com as 

reais necessidades da população. 

Dessa forma, conclui-se que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

566.471/RN serviu como tentativa de implementação de parâmetros a serem seguidos pelo 

Poder Judiciário quando houver pleito nesse sentido, o que denota o intuito de uniformização 

da jurisprudência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O neoconstitucionalismo, fenômeno recente em relação ao constitucionalismo 

clássico e liberal, decorre de um conjunto de transformações no Direito Constitucional que 

revelam uma mudança na forma de abordagem da Constituição, prevendo maior efetividade à 

Lei Maior. É um movimento que abrange diferentes reflexões políticas e teóricas e não possui 

objeto, matéria ou tese delimitados. 

Afere-se que algumas das características basilares desse fenômeno são a 

reaproximação entre Direito e ética, a expansão da jurisdição constitucional e a centralidade 

nos direitos fundamentais. Como decorrência disso, o Supremo Tribunal Federal adquiriu um 

papel político importantíssimo, inovando na interpretação constitucional e expandindo o 

alcance da Constituição. 

Os direitos fundamentais têm especial relevância, tendo em vista suas 

características: historicidade, pretensão de universalidade, limitabilidade, cumulatividade, 

irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Além disso, como versam sobre 

valores intrínsecos e necessários à vida e à dignidade da pessoa humana, não possuem valor 

monetário e, tampouco, são disponíveis. Compõem o cerne da Carta Magna de 1988, 

promovendo a transformação de um regime totalitário em um verdadeiro Estado democrático 

de direito. 

Os direitos fundamentais sociais constituem-se liberdades positivas e objetivam à 

melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e consequente diminuição das 

desigualdades sociais.  

Os direitos fundamentais sociais visam à materialização da perspectiva de 

isonomia substancial e social na busca de melhores condições de vida. Pretendem a realização 

de um dos fundamentos da República: a igualdade social. Portanto, mesmo na falta de 

regulamentação infraconstitucional, deve-se almejar a máxima efetividade desses direitos. 

A máxima efetividade das normas constitucionais deve ser propósito precípuo do 

Estado. Os direitos fundamentais constitucionalmente previstos que dependam de prestação 

estatal positiva devem ter atenção especial da Administração Pública, com o intuito de 

garantir a implementação efetiva de meios que permitam a fruição desses direitos. 

O direito fundamental à saúde exige a realização de diversas prestações para sua 

efetiva concretização. A Administração Pública, no entanto, é omissa na realização das 

políticas públicas que possibilitam o acesso à saúde.  
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A grande quantidade de demandas judiciais comprova a inevitabilidade de atuação 

do Poder Judiciário no acesso à saúde, tendo em vista que a população sofre com a falta de 

ferramentas básicas para alcançar o bem-estar físico e mental, demonstrando claro déficit na 

prestação de políticas públicas de saúde. 

Como consequência, muitos indivíduos têm que recorrer ao Poder Judiciário para 

obter prestações de saúde em falta. A atuação judicial é imprescindível para assegurar o 

acesso ao mínimo existencial desse direito fundamental. Importante destacar que, nesses 

casos, o ativismo é cabível, pois existe uma violação ao cumprimento de direitos 

fundamentais, que, consoante já visto, compõem o âmago da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

O ativismo judicial é indispensável para sanar as omissões do Poder Executivo, 

especialmente no tocante à efetivação de direitos fundamentais constitucionais. Não se pode 

afirmar que a intervenção do Judiciário para assegurar o mínimo essencial do direito à saúde 

configura mácula à separação de poderes. Da mesma forma, não cabe a alegação da reserva 

do possível enquanto o núcleo fundamental do direito não esteja sendo gozado pela 

população. 

A despeito disso, o Poder Judiciário não encontrou uma uniformização para a 

tomada de decisão. Muitas são as dificuldades encontradas pelo órgão julgador, haja vista a 

amplitude, a importância e a complexidade relacionadas ao tema. Dessa maneira, tem-se 

decisões judiciais concedendo políticas públicas de saúde de maneira desproporcional, 

excessivamente dispendiosas e, por vezes, de caráter experimental, o que compromete a 

coletividade. 

Depreende-se, portanto, que é necessário um esforço no sentido de assentar a 

jurisprudência quanto à concessão de políticas públicas de saúde pelo Poder Judiciário, haja 

vista faltar qualificação técnica para implementá-las e não ser competência precípua desse 

poder a implantação dessas prestações.  

O Poder Judiciário deve intervir somente quando o mínimo existencial do direito 

fundamental à saúde estiver sendo desatendido, utilizando a ponderação para obter uma 

solução jurídica razoável e adequada, em consonância com a primazia da dignidade da pessoa 

humana preconizada pelo Texto Constitucional de 1988. 
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R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Norte negou acolhida a pedido formulado 
em apelação, ante fundamentos assim resumidos (folha 129):

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  TUTELA  ANTECIPADA.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO  NECESSÁRIO.  TRANSFERÊNCIA  PARA  O 
MÉRITO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO   DE 
ALTO CUSTO. RECUSA DO ESTADO EM FORNECÊ-LO. 
IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA  A  DIREITOS 
ASSEGURADOS  PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
OBRIGAÇÃO DO ESTADO APELANTE EM PROMOVER 
O  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO 
IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA 
APELADA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  1º 
GRAU.  PRECEDENTES  DESTA  EGRÉGIA  CORTE. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No recurso extraordinário de folha 139 a 156, interposto com alegada 
base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande 
do Norte argui a transgressão dos artigos 2º, 5º, 6º, 196 e 198, parágrafos 
1º  e  2º,  da  Carta  da  República.  Sob  o  ângulo  da  repercussão  geral, 
assevera  que,  ao  determinar-se  o  fornecimento  de  medicamento  não 
inserto  no  Programa  do  ente  público,  o  valor  por  ele  desembolsado 
sempre extrapola o consignado em orçamento para essa finalidade, pois 
não há o rateio das despesas versado na Constituição. Afirma causar o 
procedimento lesão à ordem e à economia públicas. Refere-se ao grande 
número de processos a versarem sobre o tema.

Quanto  ao  mérito,  evoca  o  princípio  da  reserva  do  possível, 
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apontando serem os recursos disponíveis limitados e que, ao beneficiar 
uma  única  pessoa,  o  Judiciário  prejudica  outras,  “pois  o  Estado  está 
destinando os recursos previstos para fazer face às políticas universais de 
saúde  ao  cumprimento  das  decisões  judiciais  que  determinam  o 
fornecimento  individualizado  de  medicamentos  extremamente  caros” 
(folha 142). 

Argumenta não ter o Estado o interesse de utilizar milhares de reais 
para atender apenas a um cidadão, e sim destinar a quantia a políticas 
básicas de saúde em benefício de centenas de outros. Consoante sustenta, 
nem sempre os medicamentos  pedidos servem ao restabelecimento da 
saúde, e sim ao prolongamento da vida, já em estágio precário, por algum 
tempo (folha 143). 

Salienta  mostrarem-se  muitos  os  anseios  da  sociedade,  estando  a 
saúde entre eles, e alude à finitude dos recursos financeiros dos Estados. 
Menciona a recusa da União em reembolsá-los pelos gastos, justamente 
por se tratar da compra de medicamentos fora da relação estabelecida 
pelo Ministério da Saúde. 

Ressalta ser a saúde direito social – artigo 6º da Constituição Federal 
–,  não incluído no rol de direitos fundamentais  previstos no artigo 5º. 
Ante tal característica, o gozo “depende da concessão particularizada do 
legislador infraconstitucional”,  não podendo ser “garantido pelo Poder 
Judiciário”, ante a necessidade de observar-se a “reserva do orçamento” 
(folha 145). Diz que, ao lado da saúde, também constam, como direitos 
sociais,  a  educação,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 
aos desamparados. 

Segundo  enfatiza,  a  concessão  de  medicamentos,  nesses  casos, 
implica olvidar os princípios da legalidade orçamentária e da separação 
dos  Poderes,  além  do  disposto  no  artigo  198,  §  1º  a  §  3º,  da  Carta, 
porquanto, em se tratando de remédio que não consta do Programa de 
Dispensação de Medicamentos, o ônus financeiro recairá exclusivamente 
no ente da Federação demandado. 

Realça  que  o  próprio  artigo  196,  evocado  pela  recorrida,  lhe  é 
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contrário, porque incumbe ao Estado definir a política pública voltada a 
garantir  o  acesso  universal  e  igualitário  à  saúde,  consubstanciando 
obrigação  genérica.  Faz  distinção  entre  direito  à  saúde  e  direito  a 
remédio, referindo-se a precedente deste Tribunal.

A recorrida não apresentou contrarrazões (certidão de folha 158).
Em 15 de novembro de 2007, o Supremo concluiu pela repercussão 

geral do tema (folha 178), em acórdão assim ementado:

SAÚDE –  ASSISTÊNCIA –  MEDICAMENTO DE ALTO 
CUSTO  –  FORNECIMENTO.  Possui  repercussão  geral 
controvérsia  sobre  a  obrigatoriedade  de  o  Poder  Público 
fornecer medicamento de alto custo. 

O  Ministério  Público  Federal  opina  pelo  conhecimento  e 
desprovimento do recurso (folha 184 a 200).

Em petição de 10 de novembro de 2015, o Estado do Rio Grande do 
Norte  apontou  suposta  perda  superveniente  de  objeto  do  recurso, 
considerada a disponibilização do referido medicamento no âmbito da 
assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde a partir da Portaria 
nº  2.981/2009.  Indeferi  o  pleito  em  12  de  novembro  seguinte  ante  a 
necessidade de o Supremo pacificar a matéria.

Admiti  a  participação,  como  terceiros,  do  Instituto  de  Bioética, 
Direitos  Humanos  e  Gênero  –  Anis,  da  Associação  Brasileira  de 
Assistência à Mucoviscidose – ABRAM, do Conselho Federal da Ordem 
dos  Advogados  do  Brasil,  do  Defensor  Público-Geral  da  União,  dos 
Estados  do  Acre,  Alagoas,  Amapá,  Amazonas,  Bahia,  Espírito  Santo, 
Goiás,  Mato  Grosso  do  Sul,  Minas  Gerais,  Pará,  Paraíba,  Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe, do Distrito Federal e da União.

É o relatório.
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V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  –  Na 
interposição  deste  recurso,  atendeu-se  aos  pressupostos  de 
recorribilidade.  A  peça,  subscrita  por  Procuradores  do  Estado,  foi 
protocolada  no  prazo  legal.  Esclareço  que  a  máquina  judiciária  foi 
acionada. O Supremo concluiu pela existência de repercussão geral. Vale 
dizer: o conflito de interesses poderá repetir-se em inúmeros processos, 
sendo que a admissão do exame do tema ensejou o sobrestamento do 
curso  de  vários  casos,  para  aguardar  o  crivo  deste  Tribunal.  Antes,  a 
suspensão  pressupunha  estarem  os  processos  em  fase  de  recurso 
extraordinário – artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 
Hoje,  a  suspensão  pode  alcançar  “todos  os  processos  pendentes, 
individuais  ou  coletivos,  que  versem  sobre  a  questão  e  tramitem  no 
território nacional” – § 5º –, sendo que “o recurso que tiver a repercussão 
geral  reconhecida  deverá  ser  julgado  no  prazo  de  1  (um)  ano  e  terá 
preferência  sobre  os  demais  feitos,  ressalvados  os  que  envolvam  réu 
preso e os pedidos de  habeas corpus” – § 9º,  ambos do artigo 1.035 do 
Código de Processo Civil em vigor. Atentem para esse contexto. Busquem 
a  maior  concentração  nos  julgamentos,  conciliando,  sempre  e  sempre, 
celeridade  e  conteúdo.  O  número  de  recursos,  com repercussão  geral 
admitida, é enorme, e a produção judicante, até aqui, pífia. 

Por  isso  mesmo,  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015  veio  a 
disciplinar, de forma própria, a desistência, em tal situação, do recurso, 
mitigando-a em termos de efeitos:

Art.  998. O recorrente poderá,  a qualquer tempo, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a 
análise  de  questão  cuja  repercussão  geral  já  tenha  sido 
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reconhecida  e  daquela  objeto  de  julgamento  de  recursos 
extraordinários ou especiais repetitivos.

Eis a organicidade do Direito, a eficácia da judicialização da matéria, 
e não apenas parâmetros relativos à preservação do direito subjetivo em 
jogo.

Em 1964,  em encontro  promovido  pelo  Instituto  Internacional  de 
Filosofia, ocorrido na França, o grande e saudoso Mestre Norberto Bobbio 
já advertia “que o problema grave de nosso tempo em relação aos direitos 
humanos não era o de fundamentá-los, senão o de protegê-los” (BOBBIO, 
Norberto.  Presente  y  porvenir  de  los  derechos  humanos.  Anuário  de  
Derechos Humanos. Vol. 1. Madrid: Universidad Complutense, 1981, p. 9).

Este recurso versa a advertência de Norberto Bobbio, feita há mais 
de 50 anos: o dever estatal de efetivamente proteger e promover direitos 
fundamentais.

Eis  as  balizas  do  processo:  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte 
recusou-se a fornecer à recorrida Sildenafil 50 mg, destinado ao tratamento 
das  enfermidades  “miocardiopatia  isquêmica”  e  “hipertensão  arterial 
pulmonar”. Segundo entendeu, o alto custo e a ausência de previsão no 
Programa de Dispensação de Medicamentos seriam motivos suficientes 
para  a  recusa,  impugnada  por  meio  de  ação  de  obrigação  de  fazer 
formalizada pela recorrida. 

O Tribunal de Justiça, confirmando a sentença em que proclamada a 
procedência  do  pedido,  consignou  a  imprescindibilidade  do  remédio 
para o procedimento terapêutico, assim como a incapacidade financeira 
da paciente e da família para adquiri-lo. Ante o quadro,  concluiu pela 
afronta a direitos constitucionalmente protegidos, assentando o dever de 
a Administração Pública fornecer o medicamento.  O acórdão foi assim 
resumido:

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  TUTELA  ANTECIPADA.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO 
NECESSÁRIO.  TRANSFERÊNCIA  PARA  O  MÉRITO. 
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO  DE ALTO CUSTO. 
RECUSA DO ESTADO EM FORNECÊ-LO. IMPOSSIBILIDADE. 
AFRONTA  A  DIREITOS  ASSEGURADOS  PELA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO 
APELANTE  EM  PROMOVER  O  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE 
SAÚDE DA APELADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 
1º  GRAU.  PRECEDENTES  DESTA  EGRÉGIA  CORTE. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No extraordinário, o Estado alega, em síntese, que a decisão judicial 
atacada,  ao  atender  a  um  único  indivíduo,  compromete  políticas  de 
universalização  do  serviço  de  fornecimento  de  medicamentos, 
prejudicando os  cidadãos  em geral;  debilita  investimentos  nos  demais 
serviços de saúde e em outras áreas, como segurança e educação; viola a 
reserva do possível e a legalidade orçamentária; bem como não encontra 
base constitucional, ante o caráter programático das normas, previstas na 
Carta, sobre saúde.

Os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do extraordinário 
revelam as perplexidades decorrentes de decisões dessa natureza: teria o 
Tribunal usurpado as competências do Executivo e do Legislativo? Ou a 
relevância  constitucional  do  direito  envolvido  e  as  circunstâncias 
concretas legitimam a atuação judicial interventiva? Quais os limites e as 
possibilidades  da  interferência  judicial  sobre  os  deveres  positivos  do 
Estado quanto aos ditos direitos fundamentais de segunda geração – os 
direitos socioeconômicos? A circunstância de a universalização do direito 
à saúde depender da formulação e execução de políticas públicas exclui a 
competência do Poder Judiciário em casos como o da espécie? É possível 
a  fixação  de  critérios  objetivos  capazes  de  racionalizar  os  milhares  de 
litígios sobre a matéria espalhados por todo o país?

É chegada a hora de o Supremo responder a esses questionamentos, 
sob  o  ângulo  da  repercussão  geral,  presente  a  recusa  do  Estado  em 
fornecer  medicamento  de  alto  custo,  necessário  à  saúde  de  paciente 
reconhecidamente hipossuficiente. 
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Em controvérsias análogas, sempre mantive óptica linear: “o Estado 
deve assumir as funções que lhe são próprias,  sendo certo,  ainda, que 
problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que 
previsto constitucionalmente” (recurso extraordinário nº 195.192/RS, de 
minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22 de fevereiro de 2000). 

Não tenho motivos para mudar o entendimento: defendo a máxima 
efetividade dos direitos sociais fundamentais, incluído o direito à saúde, 
particularmente se estiver em jogo a dimensão do mínimo existencial.

A evolução dos direitos  fundamentais  está intimamente ligada ao 
progresso das constituições, desde os modelos liberais do século XVIII, 
passando pelas constituições sociais do início do século XX, e alcançando 
as constituições democráticas promulgadas a partir do fim da Segunda 
Grande Guerra. A afirmação constitucional dos direitos sociais mostra-se 
etapa das mais relevantes dessa caminhada dos direitos. 

A positivação progressiva dos direitos fundamentais está associada à 
evolução  do  papel  do  Estado  –  do  Liberal  ao  Social,  chegando  ao 
Democrático – frente aos indivíduos e à sociedade. Tem-se, atualmente, a 
busca de um modelo de organização político-constitucional no qual, em 
equilíbrio, a atuação do poder público, de um lado, deve ser contida em 
nome  de  liberdades  essenciais  do  homem  e,  de  outro,  revela-se 
imprescindível  para  a  satisfação  de  certas  necessidades  sociais.  Antes, 
falava-se em direitos contra o Estado; hoje, além desses, em direitos por 
meio do Estado.

Não  se  trata  de  uma  escalada  de  rompimentos,  e  sim  de 
complementações de direitos.  Quando se faz referência a “gerações de 
direitos”,  não  se  está  a  afirmar  que  o  surgimento  de  uma  nova 
representou o fim da anterior. O processo é cumulativo e ruma sempre a 
partir de bases fundamentais: dignidade humana, liberdade, igualdade e 
solidariedade.  Daí  não  ter  ocorrido  ruptura  do  Estado  Liberal.  Este 
precisou acomodar-se  também como Estado  Social,  para  dar  conta  de 
novas demandas, o que incluiu realizar prestações positivas, de conteúdo 
social  e  econômico,  em  favor  de  significativa  parcela  da  sociedade, 
especificamente, das camadas pobres,  mais frágeis e necessitadas. 
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Nesse contexto de reafirmação de liberdades atrelada à busca por 
igualdade  material  e  justiça  social,  vieram  à  balha  os  direitos 
socioeconômicos,  classificados  como  direitos  de  segunda  geração, 
impondo  ao  Estado  realizar  prestações  positivas na  área  da  saúde, 
assistência social, educação, trabalho, alimentação, moradia. 

Esses direitos sociais foram reconhecidos na Constituição de 1988, 
inicialmente, no artigo 6º:

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. 

 
Nos artigos 194 a 217 da Carta da República,  foram disciplinados 

com miudezas a seguridade social [saúde, previdência social e assistência 
social], a educação, cultura e desporto. A saúde pública foi tratada nos 
artigos 196 a 200, consignando-se, no primeiro, ser a saúde “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”.

A saúde,  nela englobado o acesso a  medicamentos,  constitui  bem 
vinculado à dignidade do homem. É verdade que o desenvolvimento da 
dimensão  objetiva  do  direito  à  saúde  deve  ficar  a  cargo  de  políticas 
públicas.  Todavia,  os  traços  de  fundamentalidade,  inalienabilidade, 
essencialidade  e  plena  judicialização  desses  direitos  estarão  sempre 
presentes na dimensão do mínimo existencial.  O direito à saúde como 
direito ao mínimo existencial é direito fundamental.

Consoante  a  clássica  lição  do  professor  Ricardo  Lobo  Torres,  o 
direito ao mínimo existencial não possui positivação autônoma na Carta 
de  1988,  mas  pode  ser  extraído  de  inúmeras  normas  constitucionais 
contidas  nos  artigos  1º,  3º,  5º  e  6º.   Trata-se  de  direito  implícito,  na 
realidade,  pré-constitucional,  pré-estatal,  inerente  à  condição  humana 
digna e fundamentado na liberdade. A observância do mínimo existencial 

5 

Cóp
ia



RE 566471 / RN 

assegura, segundo o autor, a existência da pessoa humana em condições 
dignas, condições iniciais para o exercício da liberdade, da felicidade, da 
igualdade  e  dos  direitos  humanos  em  geral.  Em síntese,  o  direito  ao 
mínimo  existencial  consiste  no  “direito  às  condições  mínimas  de 
existência  humana  digna  que  não  pode  ser  objeto  de  intervenção  do 
Estado na via dos tributos (= imunidade) e que ainda exige prestações 
estatais  positivas”  (TORRES,  Ricardo  Lobo.  O  Direito  ao  Mínimo  
Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 35-36).

Os direitos sociais, segundo o Mestre da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro,  são plenamente fundamentais na dimensão do mínimo 
existencial.  Os  direitos  são  destinados  à  cobertura  dos  riscos  da 
existência,  como  a  falta  de  saúde,  incapacidade  laboral,  desemprego, 
pobreza, miséria. Revelando-se a dificuldade de indivíduos ou de grupos 
de  indivíduos  à  existência  digna,  ante  a  implementação  desses  riscos, 
estará configurada a dimensão de mínimo existencial dos direitos sociais. 
Os “direitos sociais máximos”, de acordo com o autor, hão de ser obtidos 
na via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática orçamentária, 
a partir do processo democrático. Não obstante, configurada ameaça ao 
mínimo  existencial  em  casos  particulares,  com  violação  da  dignidade 
humana e ausência de condições iniciais da liberdade, os direitos sociais 
apresentam-se como plenamente judicializáveis, merecedores de amplas 
garantias  institucionais,  independentemente  de  reservas  orçamentárias 
(TORRES, Ricardo Lobo.  O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 53-54).

As impugnações feitas pelo Estado do Rio Grande Norte devem ser 
analisadas  levando-se  em  conta  a  fundamentalidade  do  mínimo 
existencial e a implicação desse reconhecimento com o direito à saúde.

Surge sempre a controvérsia sobre definir o nível possível de tutela 
judicial voltada a obrigar o Estado a realizar os serviços necessários. 

A expressão literal do artigo 196 da Constituição Federal,  no qual 
previsto o instrumento das políticas públicas como meio para assegurar o 
acesso universal e igualitário ao direito à saúde, tem sido utilizada pelos 
órgãos  públicos  como  fundamento  para  contestar  a  atuação  judicial 
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voltada  a  exigir  o  fornecimento  de  medicamentos  e  a  prestação  de 
serviços de saúde em geral. O Estado do Rio Grande do Norte apresenta 
objeções de ordem organizacional, administrativa e financeira, inclusive a 
reserva  do  possível  e  a  legalidade  orçamentária,  para  sustentar  a 
inviabilidade de decisões em tal sentido, porque as ações nesse campo 
submetem-se  ao  planejamento  pelo  Estado,  dentro  das  limitações  de 
financiamento próprias. 

Não  há  dúvida  de  que  esses  serviços  dependem  de  políticas 
públicas, nas quais devem constar as diretrizes para assegurar o acesso 
universal a medicamentos indispensáveis. Por isso, Ricardo Lobo Torres 
falou em “direitos  sociais  máximos”,  a  serem alcançados  por  meio de 
escolhas  políticas  e  orçamentárias  materializadas  na  formulação  e 
implementação  de  políticas  públicas.  Problema  maior  surge  quando 
omissões  ou  falhas  na  execução  do  que  foi  formulado  implicam  a 
impossibilidade  de  obtenção  de  medicamento  por  paciente  que  não 
possui condição financeira de acesso, indispensável a tratamento integral 
de saúde, necessário à própria existência digna. Em síntese, a situação é 
potencializada quando configurada violação ao mínimo existencial ante a 
institucionalização incompleta ou deficiente do direito à saúde.

Sabe-se que há, no País, a Política Nacional de Medicamentos, com a 
elaboração de listas daqueles a serem distribuídos aos que necessitem, 
destacando-se o Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 
Excepcional,  referente  aos  remédios  de  alto  custo  ou  excepcionais. 
Espera-se que essas políticas cheguem, progressivamente, à distribuição 
universal e ao uso racional dos medicamentos. Entretanto, não se discute 
o controle jurisdicional do mérito amplo dessas políticas, e sim a tutela 
judicial de situações especiais, quando não alcançadas por essas políticas. 
Não cabe  ao  Poder  Judiciário  formular  políticas  públicas,  mas  pode e 
deve corrigir  injustiças  concretas.  Em casos  do tipo,  não se   admite  a 
alegação  alusiva  ao  caráter  puramente  programático  das  normas 
constitucionais versando o direito à saúde.

Verificada transgressão ao mínimo existencial, o direito individual à 
saúde revela-se imponderável frente aos mais relevantes argumentos de 
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ordem  administrativa,  como  o  do  comprometimento  de  políticas  de 
universalização da prestação aos demais cidadãos e de investimentos em 
outras áreas. Objeções de cunho administrativo, de primazia da expertise 
da Administração Pública, não podem subsistir ante violações ao mínimo 
existencial. Argumentos, genéricos, ligados ao princípio estruturante da 
separação de Poderes não possuem sentido prático em face de casos de 
inequívoca transgressão a direitos fundamentais. Não se trata – deve-se 
reiterar – de defender ampla intervenção judicial nas políticas públicas 
em  matéria  de  direito  à  saúde,  pois  essas  existem,  estão  em 
desenvolvimento, dirigidas à universalização dos serviços. Cuida-se de 
assentar a validade da atuação judicial subsidiária em situações concretas 
não  alcançadas  pelas   políticas  públicas  pertinentes,  mas  nas  quais 
necessária a tutela do mínimo existencial. A intervenção é mínima, casual, 
excepcional, mas indispensável.

A  tese  da  reserva  do  possível  –  como  reserva  fática  ou  como 
legalidade orçamentária – não merece prosperar. Mesmo um autor como 
Ricardo Lobo Torres, que prestigia enfaticamente o processo democrático 
e as escolhas orçamentárias como os meios legítimos para realização dos 
direitos  sociais,  entende  viável  a  judicialização  das  alocações 
orçamentárias, se destinada à satisfação do mínimo existencial, do núcleo 
essencial  dos direitos  sociais.  A dimensão objetiva dos direitos sociais, 
incluído o à saúde, deve ser realizada por meio de políticas públicas e 
orçamentárias,  a  cargo  do  Legislativo  e  do  Executivo,  relativas  à 
universalização e racionalidade das prestações estatais positivas. Todavia, 
revelada  a  dimensão  do  mínimo  existencial  em  casos  particulares,  a 
judicialização desses serviços estatais  mostra-se plenamente justificada, 
independentemente de reserva orçamentária. 

O  Pleno,  recentemente,  apreciando  o  recurso  extraordinário  nº 
592.581/RS,  da relatoria do ministro  Ricardo Lewandowski,  a  envolver 
obras  emergenciais  em  estabelecimentos  prisionais,  assentou,  sob  o 
ângulo  da  repercussão  geral,  não  poder  ser  arguida  a  reserva 
orçamentária a fim de deslegitimar a intervenção judicial quando em jogo 
o  dever  de  assegurar  condições  minimamente  dignas  de  existência. 
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Segundo a óptica adotada, “é lícito ao Judiciário impor à Administração 
Pública  obrigação  de  fazer”,  se  assim  for,  “para  dar  efetividade  ao 
postulado  da  dignidade  da  pessoa  humana”,  “não  sendo  oponível  à 
decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação 
dos Poderes”.

Considerado o fornecimento de medicamentos, as afirmações feitas 
estão em plena consonância com a jurisprudência histórica do Supremo. 
Em diferentes  casos,  apreciados ao longo de mais  de duas décadas,  o 
Tribunal tem assegurado o fornecimento, pelo Estado, dos remédios aos 
que necessitam e não os podem adquirir.

Vale  citar  as  primeiras  decisões,  proferidas  no  fim da  década  de 
1990, mediante as quais foi determinada ao Estado a distribuição gratuita 
de medicamentos voltados ao tratamento do vírus HIV, o que, ao lado das 
reivindicações dos movimentos sociais LGBT, motivou políticas públicas 
nesse sentido. 

Em diferentes pronunciamentos, assentei que o direito decorria da 
aplicabilidade imediata do artigo 196 da Carta Federal e que era “hora de 
atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar 
vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao 
valor maior atinente à preservação da dignidade do homem” (agravo de 
instrumento  nº  232.469/RS,  12  de  dezembro  de  1998;  recurso 
extraordinário  nº  244.087/RS,  14  de  setembro  de  1999;  recurso 
extraordinário  nº  247.900/RS,  20  de  setembro  de  1999;  recurso 
extraordinário nº 247.352/RS,  21 de setembro de 1999,  todos de minha 
relatoria).

As Turmas decidiram no mesmo sentido, tendo destacado o dever 
do  Estado,  previsto  no  aludido  artigo  196,  de  fornecer,  em  favor  de 
enfermos  carentes,  os  medicamentos  indispensáveis  ao  tratamento  do 
vírus HIV – recurso extraordinário nº 242.859/RS, relator o ministro Ilmar 
Galvão,  Primeira  Turma,  apreciado  em  29  de  junho  de  1999;  agravo 
regimental no agravo de instrumento nº 238.328/RS, de minha relatoria, 
Segunda  Turma,  julgado  em  16  de  novembro  de  1999;  recurso 
extraordinário nº 264.269/RS, relator o ministro Moreira Alves, Primeira 
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Turma, examinado em 11 de abril de 2000; agravo regimental no recurso 
extraordinário nº 259.508/RS, relator o ministro Maurício Corrêa, Segunda 
Turma, julgado em 8 de agosto de 2000; agravo regimental no recurso 
extraordinário nº 271.286/RS, relator o ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma,  apreciado  em  12  de  setembro  de  2000;  agravo  regimental  no 
recurso  extraordinário  nº  255.627/RS,  relator  o  ministro  Nelson Jobim, 
Segunda Turma, examinado em 21 de novembro de 2000.

Nos  casos  de  medicamentos  em  geral,  há  pronunciamentos  das 
Turmas  no  sentido  do  dever  do  Estado  quando  verificado  o  binômio 
imprescindibilidade  do  medicamento/incapacidade  financeira  do 
paciente em adquiri-lo – recurso extraordinário nº 607.381/SC, relator o 
ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  31  de  maio  de  2011; 
recurso extraordinário nº 195.192/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, 
apreciado em 22 de fevereiro de 2000; agravo regimental no agravo de 
instrumento  nº  486.816/RJ,  relator  o  ministro  Carlos  Velloso,  Segunda 
Turma, examinado em 12 de abril de 2005; agravo regimental no recurso 
extraordinário nº 393.175/RS, relator o ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma, julgado em 12 de dezembro de 2006; agravo regimental no agravo 
de  instrumento  nº  604.949/RS,  relator  o  ministro  Eros  Grau,  Segunda 
Turma, apreciado em 24 de outubro de 2006. Vale transcrever a ementa 
deste último:

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

O Pleno enfrentou o tema no agravo regimental  na suspensão da 
tutela antecipada  nº 175/CE, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. O 
Tribunal  consignou  ser  direito  de  todo  cidadão  carente  receber 
medicamentos e tratamentos médicos, cabendo aos entes federativos, em 
responsabilidade solidária, fornecê-los. O acórdão foi assim resumido:
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Suspensão  de  Segurança.  Agravo  Regimental.  Saúde 
pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. 
Audiência  Pública.  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS.  Políticas 
públicas.  Judicialização  do  direito  à  saúde.  Separação  de 
poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos 
que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos 
entes  da  Federação  em  matéria  de  saúde.  Fornecimento  de 
medicamento:  Zavesca  (miglustat).  Fármaco  registrado  na 
ANVISA.  Não  comprovação  de  grave  lesão  à  ordem,  à 
economia,  à  saúde  e  à  segurança  públicas.  Possibilidade  de 
ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 

Considerado esse conjunto de decisões, serviria a apreciação deste 
processo, tão somente, a reafirmar-se, sob o ângulo da repercussão geral, 
a jurisprudência do Tribunal sobre a matéria? Qual pode ser a valia do 
exame  ora  realizado  para  o  debate  a  respeito  da  judicialização  do 
fornecimento estatal de medicamentos?

A principal utilidade deste julgamento consiste na possibilidade de o 
Tribunal,  sob  a  óptica  da  repercussão  maior,  definir  os  critérios  de 
configuração  do  dever  estatal  de  tutela  do  mínimo  existencial  – 
entendido como condição de fundamentalidade do direito individual de 
receber  os  medicamentos  do  Estado.  Compete  ao  Supremo  densificar 
normativamente esses requisitos.

Dos  pronunciamentos  mencionados  e  dos  aportes  teóricos 
desenvolvidos sobre o tema, surge que a delimitação há de ocorrer em 
torno de dois elementos: a imprescindibilidade do medicamento para a 
concretização  do  direito  à  saúde  –  elemento  objetivo  do  mínimo 
existencial – e a incapacidade financeira de aquisição – elemento subjetivo 
do dever estatal de tutela do mínimo existencial. A identificação conjunta, 
nos casos sob análise, desses dois elementos – um substancial quanto ao 
mínimo  existencial,  o  outro  relativo  ao  dever  estatal  de  tutela  desse 
mínimo  –,  com  as  nuances  próprias  a  serem  desenvolvidas  a  seguir, 
implicará  a  configuração  do  mínimo  existencial  passível  de  tutela 
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mediante  intervenção  judicial,  independentemente  do  alto  custo  dos 
remédios ou de esses não constarem em listas elaboradas no âmbito da 
Política Nacional de Medicamentos ou do Programa de Medicamentos de 
Dispensação em Caráter Excepcional.

A  imprescindibilidade  estará  configurada  quando  provado,  em 
processo e por meio de laudo, exame ou indicação médica lícita, que o 
estado de saúde do paciente reclama o uso do medicamento de alto custo, 
ausente dos programas de dispensação do governo, para o procedimento 
terapêutico  apontado  como necessário  ao  aumento  de  sobrevida  ou  à 
melhoria  da  qualidade  de  vida,  condições  da   existência  digna  do 
enfermo. 

Ao Estado cabe a prova em contrário tanto da inadequação como da 
desnecessidade  do  medicamento.  O  ente  federativo,  no  âmbito  de 
cognição própria e exauriente,  pode abandonar o dever se demonstrar 
que o medicamento não serve, não produz resultados confiáveis ou pode 
ser  substituído por outro  de menor  custo  e  igual  efeito  no tocante  ao 
tratamento de saúde envolvido. O Estado tem o direito à produção de 
prova  contrária  à  veracidade  da  indicação  médica,  de  modo  que  a 
negativa dessa oportunidade, por parte do Juiz da causa, pode implicar a 
nulidade da sentença de mérito. 

Se revelada a absoluta inutilidade do medicamento ou, ao menos, a 
inequívoca insegurança relativamente a resultados positivos, bem como a 
existência  de  outro,  com  menor  custo  e  mesma  eficácia,  a 
imprescindibilidade estará afastada.

Exemplo de situação objetiva de insegurança é aquela em que, além 
de  ausente  nas  listas  da  Política  Nacional  de  Medicamentos  ou  do 
Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, o 
remédio não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa. O tema é objeto do recurso extraordinário nº 657.718/MG, de 
minha relatoria, designado para julgamento conjunto com este processo. 
O registro do produto no órgão do Ministério da Saúde é condição para 
industrialização,  comercialização  e  importação  com  fins  comerciais, 
segundo o artigo 12 da Lei nº 6.360, de 1976, configurando ilícito a não 
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observância do preceito:

Art.  12.  Nenhum  dos  produtos  de  que  trata  esta  Lei, 
inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à 
venda  ou  entregue  ao  consumo  antes  de  registrado  no 
Ministério da Saúde. 

Isso é assim porque o registro ou cadastro mostra-se condição para 
que a Agência fiscalizadora possa monitorar a segurança, a eficácia e a 
qualidade  terapêutica  do  produto.  Diante  da  ausência  do  registro,  a 
inadequação é presumida.  

Pode  ainda  a  Administração  Pública,  em  cognição  profunda  e 
tecnicamente  qualificada,  demonstrar  a  existência  de   medicamentos 
menos  onerosos  e  que  possam  surtir,  em  mesma  ou  similar  medida, 
efeitos benéficos ao tratamento de saúde envolvido,  se comparados ao 
que  é  requerido  judicialmente,  constantes  da  Política  Nacional  de 
Medicamentos  ou do  Programa de Medicamentos  de  Dispensação  em 
Caráter Excepcional. Produzida tal prova e com base exclusiva nela, há de 
se confiar na capacidade institucional e responsabilidade do juiz da causa 
em determinar a substituição dos meios terapêuticos.

Caso o Estado não logre revelar a inadequação ou a desnecessidade 
do medicamento de alto custo, havendo indicação médica lícita a instruir 
o requerimento judicial, surgirá a imprescindibilidade do remédio como 
elemento objetivo do próprio mínimo existencial, considerado o direito ao 
tratamento da saúde, essencial à existência digna.

O  outro  elemento,  este  de  caráter  subjetivo,  é  a  incapacidade 
financeira.  O  dever  de  tutela  estatal  do  mínimo  existencial  estará 
definitivamente  configurado  se  provada  a  ausência  de  capacidade 
financeira para aquisição de medicamento reconhecidamente adequado e 
necessário ao tratamento de saúde do indivíduo. Essa óptica encontra-se 
em  conformidade  com  as  decisões  do  Supremo.  Não  há  dificuldades 
quanto  a  esse  ponto.  A  controvérsia  está  em  definir:  “incapacidade 
financeira de quem?” Relativamente a isso, é preciso dar um passo além, 
uma contribuição a mais a ser oferecida por este julgamento.
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O Tribunal de origem assentou a impossibilidade de a paciente e a 
família arcarem com o valor do medicamento. Diante do quadro, percebe-
se ser viável  incluir, no tocante ao tema deste recurso, a discussão quanto 
aos  deveres  de  solidariedade  familiar.  Pode-se  cogitar  de  um  dever 
subsidiário do Estado em relação aos membros da família do paciente? A 
resposta é afirmativa.

A realização do direito  à saúde pelo Estado está incluída em um 
projeto mais amplo de justiça redistributiva: a sociedade como um todo, 
por  meio  do  pagamento  de  impostos  e  de  específicas  contribuições 
sociais,  financia  serviços  públicos  no  campo  dos  direitos  sociais  – 
programas  de  educação,  moradia,  alimentação,  trabalho,  saúde, 
previdência e assistência social – em benefício, principalmente, dos mais 
necessitados.  A solidariedade  social  é  o  princípio  que  governa  essas 
práticas políticas. 

No entanto, na busca do equilíbrio entre as facetas liberal e social do 
Estado,  há  de  se  entender  o  dever  estatal  de  fornecimento  de 
medicamentos de alto custo, fora dos programas estatais de distribuição 
universal  –  mantendo-se,  em atitude  minimalista,  restrito  ao  tema do 
recurso –,  como subsidiário  ao dever legal  de alimentos  da família.  A 
solidariedade  social,  manifestada  pelo  custeio  tributário  dos  serviços 
públicos, deve ser observada de forma sucessiva, neste caso, ao dever de 
solidariedade familiar, fundado na Constituição e disciplinado no Código 
Civil. 

A  fórmula  encontra  amplo  fundamento  na  moderna  concepção 
“democrática” de família  encampada pela  Carta  de  1988,  que tem,  na 
solidariedade entre os membros,  um dos traços essenciais.  Segundo as 
professoras  Maria  Celina  Bodin  de  Moares  e  Ana  Carolina  Brochado 
Teixeira:

Em  oposição  ao  modelo  tradicional,  a  Constituição  de 
1988,  fiel  a  seu  tempo,  adotou  este  modelo  democrático  de 
família, em que não há discriminação entre os cônjuges ou entre 
os  filhos,  nem direitos  sem responsabilidades,  ou autoridade 
sem  democracia.  Com  efeito,  para  pôr  fim  àquelas 
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desigualdades, a Constituição exerceu o papel fundamental de, 
ao  estabelecer  a  igualdade  entre  cônjuges  e  entre  os  filhos, 
garantir  a  autonomia  individual  (mais  ou  menos  ampla 
conforme a  idade)  e  pressupor a solidariedade entre os seus 
membros.

[…]
Mais:

As  famílias  democráticas,  configuradas  através  de 
estruturas  as  mais  diversas,  constituem-se  como  núcleos  de 
pessoas,  unidas pela afetividade e pela reciprocidade (rectius,  
solidariedade), e funcionalizadas para o pleno desenvolvimento 
da  personalidade   de  cada  um de  seus  membros”.  (GOMES 
CANOTILHO,  José  Joaquim  et  all  (Coord.).  Comentários  à  
Constituição do Brasil. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 2.117).

Merece repetição: na família contemporânea, não “há direitos sem 
responsabilidades”,  a  igualdade  e  a  autonomia  dos  integrantes 
pressupõem a reciprocidade, a solidariedade entre si. Essa concepção fica 
muito clara no artigo 229 da Carta, segundo o qual “os pais têm o dever 
de assistir,  criar e educar os filhos menores,  e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 
O  dispositivo  abrange  os  deveres  de  cuidado  com  a  saúde  como 
manifestação  cogente  de  solidariedade  familiar.  A dignidade  humana, 
considerado o direito à saúde, é comprometimento não só do Estado, mas 
também da família.

De  acordo  com as  autoras,  o  artigo  229  configura  expressão  “do 
princípio da solidariedade no âmbito das relações parentais”.   Não há 
deveres recíprocos com fundamento no poder familiar, e sim no princípio 
da  solidariedade –  a  solidariedade familiar  –,  a  justificar  a  assistência 
material  e  moral  independentemente  de  limites  etários:  “o  dever  de 
assistência mútua existe entre todos os membros da família, pelo simples 
fato do pertencimento a este núcleo”. E acrescentam:

Percebe-se que tanto os deveres parentais quanto os filiais 
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são  exigências  impostas  pelo  princípio  da  solidariedade,  no 
âmbito  da  família.  As  obrigações  se  justificam  em  prol  da 
dignidade daqueles que, de alguma forma, padecem de algum 
tipo de vulnerabilidade, demandando o outro (pais ou filhos) 
auxílio, de modo a suprir o  deficit  de discernimento, saúde ou 
mesmo econômico. (GOMES CANOTILHO, José Joaquim et all  
(Coord.).  Comentários à Constituição do Brasil.  1ª ed. São paulo: 
Saraiva, 2013, p. 2.142-2.143).

Assim como o dever de todos em custear os direitos sociais mediante 
impostos  e  contribuições,  a  solidariedade familiar  nesse campo possui 
base  constitucional.  Não  há  hierarquia  formal  entre  esses  diferentes 
deveres de solidariedade. Cabe ao intérprete realizar uma acomodação. 
Por ser específico, o dever familiar precede o estatal, que é custeado por 
toda a sociedade por meio dos tributos. O Estado atua subsidiariamente – 
exclusiva  ou  complementarmente,  a  depender  do  nível  de  capacidade 
financeira da família solidária.

Cumpre ressaltar que o mínimo existencial dos membros da família, 
ainda  que  presentes  os  deveres  de  solidariedade  familiar,  deve  ser 
respeitado. Ou seja, a obrigação destes, precedente à do Estado, vai até 
onde subsistir a capacidade financeira para custeio de direitos básicos – 
saúde, educação,  alimentação,  moradia – de si  mesmos e de eventuais 
membros mais próximos da mesma família. A proposta a ser formulada 
não pode implicar trocas de tutela do mínimo existencial. Surge o dever 
solidário de cada parente quando não prejudicado o sustento individual 
do próprio mínimo existencial e o dos familiares mais próximos, assim 
categorizados conforme a disciplina legal pertinente.

As nuances de prioridades devem ser resolvidas pela observância 
das regras do Código Civil sobre a estrutura da família, das relações de 
parentesco e dos deveres alimentares. Tratamento de saúde, incluído o 
fornecimento  de  medicamentos,  ao  lado  da  alimentação,  habitação, 
vestuário,  está  contido  na  espécie  “alimento  natural”,  ou  seja,  os 
alimentos estritamente necessários à manutenção da vida de uma pessoa 
(CAHALI, Yussef Said.  Dos alimentos. 6ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 18). 
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Dai  por  que  a  operacionalização  do  dever  de  solidariedade  familiar, 
antecedente à solidariedade social materializada pelo custeio estatal dos 
medicamentos, deve atender ao conjunto de normas civis.

De  acordo  com  o  artigo  1.694  do  Código  Civil,  o  direito  aos 
alimentos  está  vinculado  às  relações  conjugais,  de  união  estável  e  de 
parentesco. Consoante a jurisprudência dos tribunais de segundo grau e 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,   também  se  faz  ligado  às  relações 
socioafetivas.

No  tocante  às  relações  conjugais,  hetero  e  homossexuais,  tem-se, 
como obrigados, o(a) cônjuge e, na união estável,  o(a) companheiro(a). 
Esses  formam  com  o  paciente  o  núcleo  familiar,  a  ponto  que  a 
incapacidade financeira de um, via de regra, equivale à do outro. Não 
obstante, considerada a eventualidade de haver capacidades financeiras 
individuais diferenciadas, há normas expressas – artigos 1.566, inciso III, 
e 1.724 do Código Civil – no sentido do dever de mútua assistência. Surge 
a prioridade dos cônjuges e companheiros.

Na sequência, há o dever por relação de parentesco, natural,  civil ou 
por socioafetividade,  na forma preconizada no artigo 1.697 do Código 
Civil:  “na  falta  dos  ascendentes,  cabe  a  obrigação  [de  alimentos]  aos 
descendentes,  guardada  a  ordem  de  sucessão  e,  faltando  estes,  aos 
irmãos,  assim  germanos  como  unilaterais”.  O  dispositivo  abarca  as 
relações de parentesco em linha reta e colateral, precedendo as primeiras 
às segundas. 

No  âmbito  da  relação  de  parentesco  em  linha  reta,  a  obrigação 
prioritária é dos pais (ascendente em primeiro grau), podendo recair, de 
forma  exclusiva,  sucessiva  ou  complementar  sobre  os  demais 
ascendentes, avós ou bisavós (artigo 1.696 do Código). Na ausência ou na 
incapacidade  financeira  dos  ascendentes,  o  dever  é  atribuído  aos 
descendentes,  observada a  ordem de sucessão (primeiro  filhos,  depois 
netos, e assim por diante). 

Na  falta  de  ascendentes  e  descendentes,  surge  o  dever  de 
solidariedade por relação de parentesco em linha colateral, considerados 
os irmãos, germanos ou unilaterais, e a esses limitado.
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Ante  essas  regras,  as  relações  familiares,  no  tocante  ao  dever  de 
solidariedade ao fornecimento de medicamentos imprescindíveis, há de 
respeitar a seguinte ordem de prioridade:

1º)  cônjuge  ou  companheiro(a),  consideradas  as  uniões  homo  e 
heterossexuais;

2º ) ascendente, natural, civil ou socioafetivo, em ordem sucessiva de 
grau de parentesco, sem observância de limites;

3º) descendente, natural, civil ou socioafetivo, em ordem sucessiva 
de grau de parentesco, sem observância de limites;

4º) irmãos, germanos ou unilaterais.

No campo processual, para obtenção da liminar, tutela antecipada 
ou específica, incumbe ao requerente instruir a inicial com a declaração 
não só da própria incapacidade financeira, como também dos familiares 
acima  discriminados  –  cônjuge,  companheiro(a),  ascendentes, 
descendentes  e  irmãos  –,  devendo  qualificá-los  com  a  indicação  de 
nomes, registros de identidade e endereços. Para efeito de implemento 
da  tutela  de  urgência,  não  poderá  o  Juízo  competente  exigir  mais  do 
requerente quanto a esse elemento subjetivo do dever estatal de tutela do 
mínimo existencial.

No âmbito  da contestação,  cumprirá  ao Estado demonstrar  haver 
um, ou mais, integrante da família dotado de capacidade financeira para 
custear,  sem  prejuízo  do  sustento  do  mínimo  existencial  individual  e 
familiar,  a aquisição dos medicamentos em discussão. Tendo o Juiz da 
causa vislumbrado a consistência da articulação, deverá, com base nos 
artigos  1.698  do  Código  Civil  e  47,  parágrafo  único,  do  Código  de 
Processo  Civil,  determinar  que  o  autor  requeira  a  inclusão  do(s) 
aludido(s) familiar(es) para integrar a lide como litisconsorte(s) passivo(s) 
necessário(s).  O  não  atendimento  implicará  consequências  próprias,  a 
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serem definidas pelo Juiz competente, consoante a disciplina processual 
pertinente e as circunstâncias do caso concreto. 

Antes de concluir, três advertências devem estar presentes.
A primeira é que não se está, com a proposta formulada, inovando 

na ordem jurídica. Trata-se de iniciativa de racionalização substancial e 
procedimental de espécie de litígio dos mais tormentosos do dia a dia 
forense,  fundamentada,  integralmente,  nas  disciplinas  constitucional  e 
infraconstitucionais, civil e instrumental, sobre o tema. Nada foi proposto 
que não encontre em dispositivo jurídico correspondência normativa.

A segunda é a de não se estar enfraquecendo o mínimo existencial, 
tornando-o  ponderável  frente  aos  deveres  familiares.  A  fórmula 
desenvolvida  visa  densificar  o  dever  estatal  de  tutela,  incluindo,  no 
núcleo constitutivo dessa obrigação, a incapacidade financeira da família 
solidária, e não apenas a do indivíduo. 

A terceira é reiterar que não se está a sugerir  medida a abranger 
outros direitos sociais. Versa-se, exclusivamente, a situação de recusa do 
Estado em fornecer medicamento em razão do alto custo e da ausência 
em listas oficiais de distribuição. Essa orientação, inclusive, não deve ser 
observada  se  a  negativa  alcançar  produto  incluído  em rol  próprio  de 
política de distribuição universal, considerada a configuração inequívoca 
do dever legal.

Ante  o  exposto,  estando  configurados,  conforme  assentado  na 
origem, os elementos objetivo e subjetivo do direito da recorrida à tutela 
estatal  do  mínimo existencial,  desprovejo  o  recurso  do  Estado  do  Rio 
Grande do Norte.

Proponho a  seguinte  tese  para  efeito  de  fixação  sob  o  ângulo  da 
repercussão  geral:  o  reconhecimento  do  direito  individual  ao 
fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído 
em  Política  Nacional  de  Medicamentos  ou  em  Programa  de 
Medicamentos  de  Dispensação  em  Caráter  Excepcional,  depende  da 
comprovação da  imprescindibilidade –  adequação  e  necessidade –,  da 
impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira 
do  enfermo  e  dos  membros  da  família  solidária,  respeitadas  as 
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disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil.
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