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RESUMO 

  

A presente monografia envolve a análise jurídica da obrigação que tem o Poder 

Público de fornecer medicamentos de alto custo para a população. Para tanto, 

visa esclarecer os conceitos jurídicos por trás da concessão de medicamentos 

no Brasil, utilizando o Recurso Extraordinário 566.471 como paradigma de 

pesquisa. O tema é de alta relevância no atual contexto de judicialização da 

saúde e possui reflexos diretos no orçamento da Administração. Envolve temas 

sensíveis como a efetividade dos direitos fundamentais sociais, reserva do 

possível, mínimo existencial, separação de Poderes, políticas públicas e 

reserva orçamentária. Para produzi-lo foi consultada a principal bibliografia 

sobre o tema, os casos paradigmáticos da jurisprudência sobre a concessão de 

medicamentos pela via judicial no Brasil, alguns temas de direito comparado e 

farta legislação constitucional e infraconstitucional. Ao fim, concluímos com 

importantes propriedades do direito fundamental social à saúde e o 

funcionamento da dispensação de medicamentos, um interessante histórico 

sobre a origem da reserva do possível, sua internalização no direito nacional, e 

análise tridimensional, como a reserva do possível se choca com o mínimo 

existencial, importante conceito no estudo dos direitos fundamentais, como 

esses institutos jurídicos se apresentam no RE 566.471 e quais as teses já 

propostas para a definição desta importante problemática. Concluímos pela 

obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, que, todavia, não é 

irrestrita e deverá observar os princípios constitucionais, a razoabilidade, a 

adequação e a necessidade do pedido. 

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais sociais. Direito à Saúde. Reserva do 

possível. Mínimo existencial. RE 566.471. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Se a doença lhe houvesse acometido em algum momento antes de 

1988, possivelmente a Sr.ª Carmelita Anunciada de Souza tivesse como única 

saída aguardar o desfecho que lhe reservara a miocardiopatia isquêmica e a 

hipertensão arterial pulmonar. 

Doméstica e já com seus 68 (sessenta e oito) anos, assumidamente 

pobre na acepção legal do termo1, Carmelita não teria condições financeiras de 

arcar com o alto custo dos medicamentos ou mesmo tê-los à disposição, vez 

que o Sildenafil, de que fazia uso desde abril de 2006, só veio a ser patenteado 

em 1996 pela Pfizer. 

A cada dia um novo tratamento, uma nova droga, emerge das 

pesquisas médicas, que avançam em ritmo surpreendente e renovam as 

esperanças dos que delas necessitam. A cada doença se propõem tratamentos 

e fármacos que deixam a cura ao alcance da medicina, porém nem sempre ao 

alcance dos bolsos dos adoentados. 

E, tal como avança a realidade científica dos fármacos, avança 

também o Direito, que à 5 de outubro de 1988, deu largos passos com a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

primeira que contemplou a saúde como um direito fundamental social.  

Pode-se dizer que, após 1988, a saúde tornou-se direito de todos e 

dever do Estado, a ser 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 recuperação2.  

Assim, amparada pelas políticas públicas orientadas pelo 

ordenamento jurídico vigente, Carmelita passou a ser atendida pela Unidade 

Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT), responsável por promover a 

Assistência Farmacêutica do Estado do Rio Grande do Norte, reunindo um 

                                                 
1
 A Lei 1.060 de 5 de fevereiro de 1950 estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciaria aos necessitados. Nesta mesma linha, o novo Código de Processo Civil declara ser 
sujeito do direito à gratuidade da justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para 
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 
2
 CF, art. 196. 
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conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

dentre as quais estava fornecimento do medicamento. 

Ocorre que, em 19 de outubro, poucos dias após o aniversário de 20 

anos da Constituição Federal, a realidade econômica bateu à porta. A UNICAT 

alegou que, tendo em vista o cenário de restrição orçamentária e o alto custo 

do medicamento, a sua distribuição não mais seria possível à Sr.ª Carmelita. 

Não só, como alegou que o Sildenafil não fazia parte do Programa de 

Dispensação em Caráter Excepcional de medicamentos, listados em portaria 

específica do Ministério da Saúde. 

Com o auxílio do Núcleo de Prática Jurídica de uma Universidade 

local, a Sr.ª Carmelita rapidamente ingressou com uma ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada em face do Estado do Rio Grande do 

Norte, dando início a um processo judicial que, não imaginava, extrapolaria as 

fronteiras do seu dramático caso individual e traria profundas consequências 

para a vida de tantos outros que passavam e ainda viriam a passar por 

semelhante situação.  

 Pedia, amparada pela crescente jurisprudência, a concessão da 

antecipação da tutela afim de que o Estado do Rio Grande do Norte 

fornecesse, de forma contínua e prolongada, o medicamento tanto quanto 

fosse necessário ao seu tratamento. Casos anteriores3, inclusive referentes à 

mesma patologia, já haviam sido favoráveis a pleitos semelhantes e 

começavam a se multiplicar com velocidade pelo País. 

Em decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Comarca de Natal 

deferiu o pedido, considerando a urgência do provimento e o dano irreparável 

que ocasionaria sua recusa.  

De outro lado, assim que oportunizado, o Estado requerido 

argumentou pela suspensão da decisão. De antemão, alegou não ser o único 

responsável pelo fornecimento dos medicamentos, vez que o Sistema Único de 

Saúda – SUS, por força constitucional, deve ser financiado com recursos das 

                                                 
3 TJ-RS, Agravo de Instrumento n° 70005737697, ReI. Des. Angelo Maraninchi Giannakos, 1a 
Câmara Especial Cível. Apelação Cível 2004.001652-2, ReI. Des. Aécio Marinho, 3° Câmara 
Civil, Tribunal do Rio Grande do Norte. 
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três esferas administrativas: União, Estados e Municípios4. Argumentou 

também pela ofensa ao princípio da legalidade orçamentaria, vez que não 

haveria prévia dotação dos recursos, na forma do art. 167 da CF.  

Todavia, a força da argumentação do Estado concentrou-se em dois 

pontos principais: a efetividade dos direitos sociais - nesse caso, a saúde - e a 

reserva do possível. 

Como vimos, a promulgação da Constituição de 1988 foi uma 

importante quebra de paradigma, vez que inaugurou em nosso ordenamento 

jurídico uma série de direitos sociais que permitem caracterizá-la como 

tendente à formação de um Estado de bem-estar social.  

Segundo José Afonso da Silva, os direitos sociais, que caracterizam 

o Estado de bem-estar social, são uma dimensão dos direitos fundamentais e 

se apresentam como prestações positivas proporcionadas pelo ente. Estas 

prestações, preleciona, tem por finalidade possibilitar a melhoria das condições 

de vida, principalmente dos hipossuficientes, promovendo direitos que realizem 

a harmonização das desigualdades sociais5.  

Todavia, possuem os direitos sociais, e em particular a saúde, 

estabelecidos por esta Constituição, força normativa para que se exija uma 

prestação positiva subjetiva para um indivíduo, mesmo além do proposto pelas 

políticas públicas? E nesse sentido, a intervenção judicial seria ou não uma 

afronta à separação dos poderes na medida em que estas políticas são 

estabelecidas discricionariamente pela Administração? O judiciário poderia 

intervir na alocação destes recursos? 

Não bastasse o questionamento à natureza e às propriedades do 

direito social à saúde, outra questão relevante se apresenta: como o Estado 

deverá enfrentar as próprias limitações que lhe impõem a ordem econômica e a 

escassez? Assim, se levanta a reserva do possível. 

O conceito, oriundo da Alemanha, é fruto de uma decisão conhecida 

como “numerus clausus” (BverfGE n.º 33, S. 333) do Tribunal Constitucional 

daquele país. A Corte enfrentou demanda em que estudantes não admitidos 

                                                 
4 CF, art. 198, § 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 
5 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 

2005, p. 286. 
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nas vagas oferecidas pelas escolas de ensino superior buscavam pela via 

judicial o direito de cursá-las, tomando por base o direito constitucional alemão 

que lhes assegurava o direito de livremente escolher sua profissão. A resposta 

da Corte, todavia, afirmou que a prestação buscada sujeitava-se à reserva do 

possível, fundamentada num parâmetro de razoabilidade, referente ao que um 

cidadão poderia exigir do Poder Público6.  

Mas e a Sr.ª Carmelita? É razoável que busque esta prestação do 

Estado fora das listas de medicamento apontadas pelas políticas públicas? E 

ao se apresentarem outros tantos necessitados às portas do judiciário, a 

limitação orçamentária será a fronteira do direito à saúde? 

A demanda judicial foi apelada e a sentença inicial, favorável à 

autora, integralmente mantida. O Estado, insatisfeito, interpôs pedido de 

reforma da decisão na instância extraordinária7, demonstrando a repercussão 

geral do caso, e em 09 de novembro de 2007 o pleito foi recebido pelo 

Supremo Tribunal Federal, tendo por relator o Ministro Marco Aurélio. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo justamente 

analisar o Recurso Extraordinário 566.471, resultado dos anseios da Sr.ª 

Carmelita e de tantos outros brasileiros que passam por dramática situação 

semelhante. Este projeto busca, mais especificamente, o estudo de dois dos 

principais fundamentos que, cremos, orientará seu desfecho final: a efetividade 

do direito social à saúde e a reserva do possível, brevemente descritas 

anteriormente. 

Desta forma, o RE 566.471, que traz a história da Sr.ª Carmelita 

Anunciada de Souza, será utilizado como veículo de estudo sobre a aplicação 

prática em nosso ordenamento jurídico dos conceitos citados.  

Para tanto, este trabalho tenta compreender as propriedades do 

direito à saúde em nosso país, localizando-o dentre os direitos fundamentais 

sociais e compreendendo sua real eficácia, conforme a proposta constitucional. 

Limitaria-se a uma norma programática, como defendem os Estados, ou dele 

se podem extrair, de imediato, aplicabilidade para casos concretos como o 

presente? 

                                                 
6 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
fl. 287. 
7 CF, art. 102, §3º e Código de Processo Civil, art. 1.035, §1º. 
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Para entender estes conceitos e buscar uma resposta, iremos partir 

dos direitos fundamentais e suas propriedades, sua historicidade e evolução no 

ordenamento jurídico, para então localizar as propriedades do direito à saúde 

no Brasil, compreendendo seu funcionamento na legislação infraconstitucional. 

Uma vez compreendido o alcance deste direito, investigaremos a 

reserva do possível afim de compreender se - e quando - representa um limite 

legítimo ao exercício daquele. 

Para tanto, é imprescindível entender em que dimensões se 

fundamenta e sopesá-las frente às pretensões dos demandantes. Ignorá-la 

cegamente representa - sem necessidade de maiores ilações – um risco à 

existência do próprio Estado e à prestação dos demais direitos fundamentais. 

Aceitá-la de todo, sem questionamento, significa afastar da jurisdição a 

possibilidade de trazer a justiça ao caso concreto e negar a solidariedade 

constitucional. Assim, questiona-se onde se finca esse limite? Seria o chamado 

mínimo existencial a que vem se referindo doutrina e jurisprudência? 

O tema escolhido é de fundamental importância no direito brasileiro. 

O fenômeno da chamada judicialização da saúde vem ganhando destaque 

tanto nos noticiários quanto nos orçamentos dos entes públicos. As decisões 

nas instâncias de primeiro grau, consideradas em conjunto, por vezes geraram 

custos semelhantes aos próprios orçamentos destinados à saúde. E, não 

obstante questões econômicas e jurídicas, não se perde de vista a intensa 

carga dramática e ética de que se carregam tais sentenças na vida das 

pessoas. 

Falta de medicamentos que constam nas políticas públicas de 

distribuição, fármacos ainda não aprovados pela ANVISA, tratamentos 

experimentais... quando e como a justiça deve intervir? 

A insegurança jurídica gerada pela diversidade de decisões e 

precariedade do sistema de saúde movimentaram os poderes e incentivaram a 

realização de Jornadas de Direito da Saúde, recomendações e o 

estabelecimento de diretrizes básicas para orientar os magistrados quanto às 

demandas judiciais que envolvem a assistência à saúde. A questão, entretanto, 

permanece em aberto, e o julgamento do RE 566.471 pendente de realização 

ainda em 2017. 
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A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, especialmente a 

bibliografia mais indicada para o assunto, referenciada no processo, e a análise 

da jurisprudência.  

No primeiro capítulo discorremos sobre o direito à saúde, estudando 

as propriedades dos direitos fundamentais sociais, a saúde na Constituição 

Federal de 1988 e sua disciplina infraconstitucional. Ao fim, buscamos 

compreender o fornecimento de medicamentos pela Administração Pública. 

No segundo capítulo analisamos a reserva do possível, suas origens 

e dimensões. Enfim, buscamos compreender se há limite aos limites impostos 

pela reserva.  

No terceiro capítulo analisamos, no RE 566.471, como estes 

institutos jurídicos se apresentam, sua utilização pelas partes e o que diz a 

jurisprudência do STF.   

Ao fim, concluímos este estudo apresentando o resultado destas 

análises. 

A Sr.ª Carmelita Anunciada de Souza, por sua vez, permaneceu 

recebendo o medicamento, que posteriormente foi incluído nas listas de 

distribuição do Estado do Rio Grande do Norte.  

Devido à sua relevância social, o STF negou o arquivamento do 

processo pela perda de objeto, proposta pela procuradoria, e que – 

acreditamos – em breve terá seu ponto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPÍTULO I 

2. DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

2.1. Direitos fundamentais sociais 

 

Os direitos fundamentais são o núcleo do ordenamento jurídico de 

um Estado de Direito Democrático e a Constituição, que os guarda, é a norma 

suprema deste ordenamento8. Assim, nela se devem contornar os valores mais 

importantes da sociedade, sustentados por sua força vinculativa.  

Estes valores impõem limitações e obrigações ao poder político, 

prevendo direitos fundamentais individuais e coletivos, frutos de uma conquista 

histórica da civilização, e que dizem muito sobre a dinâmica do relacionamento 

entre o homem e o Estado. Tradicionalmente, classificam-se os direitos 

fundamentais em gerações.  

A primeira geração abrange os direitos que compõem o núcleo 

essencial das Declarações de Direitos de Virgínia, de 17769, e da Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão, de 178910. Estes direitos, por vezes 

chamados de negativos, atribuem ao Estado obrigações de não-fazer, 

impedindo sua ingerência sobre a vida do cidadão individualmente 

considerado. Caracterizam o Estado Liberal dos séculos XVIII e XIX e são bem 

representados pelas liberdades individuais, igualdade formal perante à lei e 

pelo direito à propriedade. 

Este modelo, entretanto, foi posto em xeque com as transformações 

sociais do século XIX e século XX. A crescente urbanização, o 

                                                 
8 A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão afirma, em seu art. 16, que a sociedade 
em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 
poderes não tem Constituição. 
9 A Declaração de Direitos da Virgínia, em seu art. 1º, afirma “Todos os homens nascem 
igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não 
podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a 
vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a 
felicidade e a segurança. 
10 A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão afirma:  
”Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade comum. 
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a 
resistência à opressão.” 
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desenvolvimento da indústria e o surgimento da classe operária aliadas à 

crescente e mais pujante desigualdade econômica serviram de ingredientes 

para uma crescente insatisfação da população frente a omissão do Estado. O 

anseio por uma igualdade material, que se observava apenas na lei, não podia 

ser respondido pela primeira geração de direitos. 

A segunda geração de direitos fundamentais surge deste contexto 

de efervescência social. Mais que abster-se da vida dos cidadãos, agora era 

requerido do Estado um viés positivo, atuante, que ingerisse na dinâmica da 

sociedade afim de que se garantissem os interesses da população. Nesse 

cenário, ganha destaque o princípio da igualdade material. 

Denomina-se esta segunda geração de direitos fundamentais por 

direitos sociais. Alcunha motivada, como vimos acima, pela reinvindicação por 

justiça social, que alterou a postura do Estado na forma de se relacionar com a 

sociedade. Seriam, portanto, necessárias ações que tivessem por finalidade 

garantir a igualdade substantiva. Caracterizam o Estado Social do século XX e 

representam-se especialmente pelos direitos sociais, econômicos e culturais, 

sendo também chamados direitos positivos. 

Outras gerações de direitos fundamentais surgiram, caracterizando o 

fim do século XX, como o direito ao meio ambiente e à paz. O titular destes 

direitos, todavia, não é um indivíduo, e sim a coletividade, mas sua análise foge 

ao escopo deste estudo. 

Dentre as funções dos direitos fundamentais, algumas destacam-se 

para o propósito deste trabalho. Sua atuação como direito de defesa, quando 

se impõe ao Estado um dever de não intervenção. No âmbito da saúde, é o 

caso, por exemplo, de alguém que opta por não realizar determinado 

tratamento médico. E sua atuação como  direito a prestação, quando se exige 

do Estado uma ação, dar ou fazer, que favoreça a fruição efetiva dos direitos 

fundamentais. Seria o caso, por exemplo, do fornecimento de medicamentos 

gratuitos à população. 

Para Paulo Gustavo Bonet Branco, os direitos fundamentais 

assumiram posição de destaque na sociedade quando se inverteu a citada 

relação entre o Estado e o indivíduo. Assim, o indivíduo primeiro tornou-se 

sujeito de direitos frente ao Estado e, depois, de deveres. Ademais, estes 

deveres se organizam com o objetivo final de atender as necessidades dos 
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cidadãos. Reserva a expressão direitos fundamentais àqueles direitos que se 

afetam às posições mais básicas das pessoas e são registrados nos diplomas 

normativos do Estado. Vigem, portanto, numa ordem jurídica concreta e são, 

por isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo, assegurados na medida 

em que cada Estado os consagra11. 

Na visão de José Afonso da Silva12, os direitos fundamentais 

constituem, no nível do direito positivo, as prerrogativas e instituições que ele 

transforma em garantias de uma convivência digna, livre e igual. Por 

fundamentais, compreende-se as situações jurídicas essenciais para a 

realização da pessoa humana e, até mesmo, sua convivência e sobrevivência. 

São, portanto, fundamentais do homem pois todos devem tê-los reconhecidos, 

para além do aspecto formal, de forma concreta e materialmente efetiva.  

Como se percebe, os direitos fundamentais possuem natureza 

constitucional. Estão elencados nos art. 5º (Direitos e Garantias Individuais e 

Coletivos), art. 6º a 11 e 193 e seguintes (Direitos Sociais), art. 12 (Direito de 

Nacionalidade), art. 14 a art. 17 (Direitos Políticos).  

Todavia, em que pese esta aparente divisão, os direitos 

fundamentais previstos na Lei Maior integram-se num conjunto harmônico, cujo 

significado evoluiu historicamente, mediante uma releitura circular de seus 

conceitos e com influências recíprocas. Assim, à guisa de exemplo, os direitos 

sociais afetam a perspectiva dos direitos individuais e vice-versa, promovendo 

uma transformação e uma evolução conjunta. 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata13, todavia sua eficácia e aplicabilidade variam de acordo 

com o enunciado constitucional, que, por vezes, depende de legislação ulterior. 

Segundo André Ramos Tavares, por vezes “não há como pretender aplicação 

imediata, irrestrita, em sua integralidade”14 de direitos cuja incidência ou 

estrutura dependa ainda de lei e políticas públicas para sua implementação.   

                                                 
11  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 136. 
12 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 
2005, p. 178. 
13 CF, art. 5, §1º. 
14 TAVARES, André Ramos. Cursa de Direito Constitucional. 61 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 484. 
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Segundo o professor José Afonso da Silva15, os direitos 

fundamentais caracterizam-se pelas seguintes propriedades: a) historicidade, 

pois nascem, modificam-se e desaparecem de acordo com seu contexto sócio-

temporal; b) inalienabilidade e indisponibilidade, pois não possuem conteúdo 

econômico-patrimonial, por certo que não podem ser transferidos ou 

negociados; c) imprescritibilidade, pois seu exercício, em regra, depende 

somente de ter sua existência reconhecida pelo ordenamento vigente; d) 

irrenunciabilidade, pois, embora alguns possam não ser exercidos, não se 

admite que sejam renunciados. 

O professor Paulo Gustavo Bonet Branco16 acrescenta ainda: e) 

constitucionalização, pelo fato de estarem positivados na norma fundamental, o 

que os diferencia da expressão direitos humanos; f) vinculação dos Poderes 

Públicos, pois, presentes na constituição, tornam-se parâmetros de 

organização e de limitação dos poderes constituídos; g) aplicabilidade imediata, 

ressaltando que a cláusula constitucional define os direitos fundamentais como 

normas de caráter preceptivo, regulador de relações jurídicas, e não 

meramente programáticas. 

Depreendem-se ainda da análise dos direitos fundamentais duas 

dimensões dignas de nota: uma subjetiva e outra objetiva. A dimensão 

subjetiva refere-se à capacidade destes direitos impulsionarem uma pretensão 

de ação negativa ou positiva, específica. A objetiva refere-se aos efeitos destes 

direitos enquanto princípios norteadores da ordem constitucional e das ações 

dos poderes. Destacam-se, em relação à dimensão subjetiva as prestações 

concretas dos direitos sociais e, em relação à dimensão objetiva, a formulação 

de políticas públicas e o combate à omissão legislativa. 

Mais especificamente, são direitos fundamentais sociais 

estabelecidos pela CF 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, dentre outros, que 

vinculam-se intrinsicamente às disposições sobre a ordem social17.   

                                                 
15 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 
2005, p. 181. 
16 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 147. 
17 CF, art. 6º, caput, e seguintes e art. 193 e seguintes. 
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Como se observa, os direitos sociais constituem formas de tutela 

pessoal e disciplinam situações tanto concretas quanto subjetivas. São 

prestações positivas que buscam a igualdade material, realizadas pelo Estado, 

por força de disciplina constitucional, e objetivam amenizar condições precárias 

de vida a que pode estar sujeito o cidadão. Sua concretização pressupõe o 

gozo material dos direitos individuais. Todavia, para além das prestações, os 

direitos sociais buscam preservar garantias institucionais como a seguridade e 

a previdência social, exigir normas que procedimentalizem o sistema único de 

saúde ou traduzam deveres de proteção ao trabalhador, conforme o art. 7º, da 

CF. 

Na lição do professor José Afonso da Silva18, conceituam-se os 

direitos sociais como uma dimensão dos direitos fundamentais do homem. 

Essa dimensão caracteriza-se, especialmente, pelas prestações positivas a 

serem proporcionados pelo Estado direta ou indiretamente. Esses direitos, 

enunciados e normas constitucionais, devem possibilitar melhores condições 

de vida aos mais necessitados, realizando a igualdade material em situações 

sociais desiguais.  

Paulo Gustavo Bonet Branco e Gilmar Mendes, citando Cristina 

Queiroz19, sintetizam para os direitos sociais a seguinte estrutura: i) garantia 

especial mediante normas jurídicas vinculantes; ii) direitos subjetivos de seus 

titulares; iii) direitos passíveis de judicialização. 

Já Alexandre de Moraes20, os define como direitos fundamentais do 

homem caracterizados por liberdades positivas de observância obrigatória no 

Estado Social de Direito. Sua finalidade é a melhoria das condições de vida dos 

hipossuficientes, tendo em vista a concretização da igualdade social, sendo, 

portanto, um fundamento do Estado democrático. 

 

 

                                                 
18 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 
2005, p. 286. 
19 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 639, citando Cristina Queiroz, O Princípio da não 
reversibilidade dos direitos sociais, Coimbra, 2006, p. 83 
20 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.348. 
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2.2. Direito à saúde e a Constituição Federal de 1988 

 

A Carta de 1988 foi a primeira Constituição do Brasil a firmar a 

saúde21 como direito fundamental22. Antes de sua promulgação o acesso à 

assistência à saúde era desigual, uma vez que privilegiava aqueles que 

possuíam vínculo formal de emprego e contribuíam com parcela do seu salário 

para o sistema previdenciário23. 

As normas constitucionais anteriores dispunham apenas de forma 

esparsa sobre o tema. Assim, valendo-se de seu caráter social, a Constituição 

Federal estabeleceu, no capítulo dedicado à seguridade social, a criação de um 

sistema único de saúde, com princípios e diretrizes baseados em um conceito 

amplo de saúde.  

A seguridade social foi definida pela constituição como um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Sua organização deve objetivar, dentre outros pontos, a 

universalidade da cobertura e do atendimento e a uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços24. 

Mais especificamente, em seu art. 196, a Constituição da República 

Federativa do Brasil prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, a 

ser 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.  

Da redação constitucional se extrai tanto um direito individual quanto 

um direito coletivo de proteção à saúde, o que se coaduna aos estudos 

anteriores sobre as propriedades dos direitos fundamentais sociais. Se 

observam, portanto, tanto a  dimensão subjetiva quanto a dimensão objetiva da 

norma, características destacadas no item anterior.  

                                                 
21 Entendemos saúde conforme a definição presente na Constituição da Organização Mundial 
de Saúde – OMS, disponível em <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-
en.pdf?ua=1>, segundo a qual a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e 
social, e não uma mera ausência de doença ou enfermidade. 
22 CF, art. 6º, caput. 
23 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do Programa 
de Medicamentos de dispensação em caráter excepcional / Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde. – Brasília : CONASS, 2004. 100 p. (CONASS Documenta ; 3) 
24 CF, art. 194. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1
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Em seu espectro individual ou subjetivo, o Supremo Tribunal 

Federal25 assentou que o art. 196 da CF traduz uma prerrogativa indisponível e 

impõe uma relação jurídica obrigacional entre o Estado e o indivíduo. Nas 

palavras do STF, em que pese seu caráter programático, ou objetivo, isso “não  

pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente”. Na visão do 

excelso tribunal, o direito público subjetivo à saúde é uma prerrogativa 

indisponível de acesso universal, a que não se pode furtar o Poder Público, em 

que pese sua incumbência pelas políticas públicas. Sendo assim, o caráter 

programático da norma não deve justificar o descumprimento de seu dever 

constitucional no caso concreto.  

O dispositivo também aponta claramente o sujeito passivo desta 

obrigação: o Estado. Ademais, estabelece o cuidado da saúde como 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios26 e que o sistema único de saúde será financiado, também, pelos 

três entes, com recursos do orçamento da seguridade social e  outras fontes27. 

Assim, em função da solidariedade, nos cabe reconhecer a legitimidade 

passiva de quaisquer deles no polo passivo de eventual demanda judicial28. 

Em seu espectro objetivo, como vimos acima, a CF dá grande 

destaque ao caráter programático da norma. E não poderia ser diferente já que 

tratamos de área científica com evolução técnica dinâmica e constante, em que 

o planejamento é essencial.  

                                                 
25  AgR-RE 271.286-8, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12-9-2000. Destacamos o excerto de 
grande valor didático: “O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República 
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas 
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, (...) o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. (...) A interpretação da norma 
programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter 
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” 
26 CF, art. 23, II. 
27 CF, art. 198, §1º. 
28 Nesse sentido, STJ, 2a T., REsp 7197161 SC, ReI. Min. CASTRO MEIRA,j. 07.06.2005, DJ 
05.09.2005 p.378 e STJ, 2a T., REsp 834294/ SC, ReI. Min. ELIANA CALMON, j. 05.09.2006, 
DJ 26.09.2006 p. 196 e STJ - RESP n° 656296/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Francisco 
Falcão - j. em 21.10.04). 
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A formulação e a execução de políticas públicas pela administração 

é imprescindível para que se atenda a população de forma moral, eficiente e 

impessoal29, sem olvidar da dignidade da pessoa humana, de forma solidária e 

atenta à redução das desigualdades30, como prelecionam os objetivos e 

fundamentos da República.  

Tais políticas devem visar sempre a redução do risco de doença e 

de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços31. Sob diretriz constitucional, estas ações e serviços integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo; 

promovendo o atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, porém sem prejuízo dos serviços assistenciais; e com a  

participação da comunidade32. 

Assim, destacam-se como princípios constitucionais norteadores do 

direito à saúde a universalidade, a integralidade do atendimento e a igualdade 

material de suas prestações. Segundo Luís Roberto Barroso33: 

 

O princípio da universalidade diz respeito à exigência de que 
toda a população, independentemente de sua renda, possa ter 
acesso ao atendimento pelo SUS. A universalização do 
atendimento constitui um processo de extensão do serviço de 
saúde, de modo a ultrapassar eventuais obstáculos 
econômicos e socioculturais para torná-lo acessível a todos os 
cidadãos. Já o princípio da integralidade deve ser entendido 
como a universalidade da cobertura. Diversamente do que se 
tem compreendido, não se trata de afirmar que todos os 
medicamentos e tratamentos podem ser fornecidos, mas, sim, 
que o atendimento de saúde dos pacientes deve compreender 
desde o nível básico de assistência até a assistência de maior 
nível de complexidade e especialização, incluindo 
medicamentos de expressivo custo unitário. Por fim, o princípio 
da igualdade está relacionado à exigência de conferir 
tratamento equânime aos usuários do sistema, de acordo com 
a máxima de “tratar desigualmente os desiguais, na medida de 
sua desigualdade”. 

 

                                                 
29 CF, art. 37. 
30 CF, art. 1º, III, 3º, I e III. 
31 CF, art. 196. 
32 CF, art. 198. 
33 RE 566.471, p. 14-15. 
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Observam-se  ainda, na letra do art. 196 da CF, o caráter protetivo e 

recuperativo estabelecidos pela norma. Sendo assim, tanto à prevenção de 

doenças quanto à sua recuperação deve ser dedicado o esforço estatal. 

Como bem observa Paulo Gustavo Bonet Branco, a efetivação do 

direito à saúde se dá mediante ações específicas e de políticas públicas34. Esta 

anotação vai ao encontro das duas dimensões que atribuímos ao direito 

constitucional à saúde: objetiva e subjetiva, que, portanto, considerando a 

integralidade, universalidade e caráter recuperativo, abrange, por exemplo, o 

fornecimento de medicamentos.  

Todavia, não se pode contentar com um sistema de saúde 

amparado por políticas públicas formalmente excelentes, que deixam de 

atender àquele que necessita de sua concretização individual (não seriam 

excelentes, portanto), nem se poderia contentar com diversas ações individuais 

que atendam integralmente alguns indivíduos, num planejamento ou execução 

caótica que ponha abaixo a sustentabilidade do sistema para o atendimento 

coletivo.  

Em síntese, a sociedade e seu sistema de saúde não avança para o 

norte constitucional quando abandona alguns à própria sorte e nem avançará, 

também, se deixar de pensar coletivamente. 

Ainda segundo o texto constitucional35, compete ao sistema único de 

saúde: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 
de interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 

 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador; 

 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 

 

IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico; 

 

                                                 
34 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 645. 
35 CF, art. 200. 
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V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação; 

 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle 
de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; 

 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; 

 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 

Assim, conforme se observa desta vasta abordagem, se depreende 

que tanto a saúde, quanto o direito à saúde, tem uma conceituação 

constitucional ampla e deve ser sempre estudada de forma contextualizada. 

 

2.3. Direito à saúde na legislação infraconstitucional 

 

As Leis Federais n. 8.080/90, conhecida por Lei Orgânica da Saúde 

(LOS), e 8.142/90 compõem a estrutura do sistema único de saúde, 

disciplinando as disposições constitucionais vistas anteriormente. 

A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, 

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

serviços correspondentes. Já a Lei n. 8.142/90 dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

O legislador infraconstitucional deixa claro que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano e a norma esclarece que é obrigação do Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Este dever  

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação36. Vemos 

                                                 
36 Lei n. 8.080/90, art. 2º. 
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aqui irradiarem as dimensões objetiva e subjetiva das disposições 

constitucionais.  

O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 

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

da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, seguindo a diretriz constitucional de competência comum. 

Adicionalmente, em caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 

do SUS37.  

São objetivos do Sistema Único de Saúde a identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação 

de políticas de saúde e a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas38. 

Incluídas no seu campo de atuação, destacamos os seguintes 

pontos, afinados com o escopo deste estudo: a execução de ações de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e a formulação da 

política de medicamentos39. 

Seguindo as diretrizes firmadas pelo art. 198 da CF, a norma 

estabelece ainda a observância de alguns princípios, dentre os quais 

destacamos a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência; a integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; e a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 

de qualquer espécie40. 

Mais especificamente sobre a assistência terapêutica integral, o art. 

19-M, da Lei 8.080/90, afirma que esta consiste na: 

 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para 
a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as 
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

                                                 
37 Lei n. 8.080/90, art. 4º. 
38 Lei n. 8.080/90, art. 5º. 
39 Lei n. 8.080/90, art. 6º, caput, I, d, VI. 
40 Lei n. 8.080/90, art. 7º, caput, I, II e IV. 
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doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do 
protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;          

 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas 
pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, 
realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado 
ou contratado. 

 

Na ausência de protocolo clínico, a dispensação terapêutica deve 

ser feita com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor do 

SUS no âmbito federal, estadual ou municipal, conforme o caso. 

A  incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos pelo SUS é atribuição do Ministério da Saúde, que, 

assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, 

necessariamente deverá considerar dois fatores principais: um relativo à 

eficácia do tratamento e outro relativo a sua viabilidade econômica. Assim 

dispõem os incisos I e II, do art. 19-Q, §2º, sobre tais considerações 

necessárias: 

 

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a 
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou 
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 
competente para o registro ou a autorização de uso; (Incluído 
pela Lei nº 12.401, de 2011) 

 

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos 
custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no 
que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou 
hospitalar, quando cabível.   

 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 

nº 8.080/90, apresenta duas relações importantes para este estudo e que estão 

diretamente ligadas à assistência terapêutica integral: a Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde – RENASES, que compreende todas as ações e 

serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da 

assistência à saúde; e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

RENAME, que compreende a seleção e a padronização de medicamentos 

indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, 

tema especialmente afeto ao presente trabalho. 
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O decreto citado estabelece, em seu art. 28, que o acesso universal 

e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: 

 

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do 
SUS; 

 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, 
no exercício regular de suas funções no SUS; 

 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 
específica complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos; e 

 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela 
direção do SUS.  

 

Ademais, nos parágrafos seguintes, dá margem aos entes 

federativos para ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, 

havendo justificativa por questões de saúde pública e a possibilidade de o  

Ministério da Saúde estabelecer regras diferenciadas de acesso a 

medicamentos de caráter especializado. 

Em todo caso, o art. 29 do decreto afirma categoricamente que a 

RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal 

de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.  

Dada a relevância do caso, vale ressaltar que a restrição posta pelo 

art. 29 (fundada no art. 12 da Lei 6.360/76) tem provocado intensa 

judicialização, que culminou no Recurso Extraordinário 657.718, tema afim ao 

presente estudo. 

No caso, o Tribunal de Justiça negou o pedido que requisitava  

medicamento sem registro na Anvisa. A corte estadual entendeu que o direito à 

saúde previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal não obriga o 

Estado a fornecer medicamento sem o devido registro na Anvisa.  

O ministro Marco Aurélio, também relator deste RE, reafirmou a 

decisão de segunda instância com fundamento no artigo 12 da Lei 
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6.360/197641, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos. Assim, nenhum medicamento pode ser industrializado, 

comercializado ou entregue ao consumo sem registro no Ministério da Saúde. 

No STF, o acórdão foi assim ementado:  

 

SAÚDE – MEDICAMENTO – FALTA DE REGISTRO NA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 
AUSÊNCIA DO DIREITO ASSENTADA NA ORIGEM – 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – 
CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia 
acerca da obrigatoriedade, ou não, de o Estado, ante o direito à 
saúde constitucionalmente garantido, fornecer medicamento 
não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA.   

 

Desta forma, entendeu o relator que, nestes casos, “o registro ou 

cadastro mostra-se condição para que a Agência fiscalizadora possa monitorar 

a segurança, a eficácia e a qualidade terapêutica do produto.” Desta forma, a 

ausência de registro gera uma presunção de inadequação. Em seu voto, o Min. 

Marco Aurélio afirma que não cabe aos órgãos jurisdicionais, em contradição, 

para efetivar o direito constitucional à saúde, coloca-lo em risco ao determinar 

o fornecimento de medicamentos que não possuem consenso científico, obtido 

através do registro do produto no órgão público competente para tanto, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

Assim, concluiu pelo registro do medicamento na Anvisa como  

condição inafastável, ao menos a princípio, para impor ao Estado a obrigação 

de fornecimento. Em aditamento ao voto inicial42, entretanto, complementou as 

hipóteses de dispensação com a possibilidade de importação de fármaco, 

quando não houver similar nacional, e restar comprovada sua 

indispensabilidade para a manutenção da saúde da pessoa, mediante laudo 

médico, desde que haja registro no país de origem.  

 

                                                 
41 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. 
42 Informativo STF nº 841 de 2016. 
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2.3.1 Fornecimento de medicamentos de alto custo na legislação 

 

Para investigar a questão do fornecimento de medicamentos de alto 

custo, entretanto, precisamos retornar ao estudo do RENAME, vez que sua 

elaboração é feita com orientação da Política Nacional de Medicamentos, 

aprovada pela Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, do 

Ministério da Saúde.  

A Política Nacional de Medicamentos segue e reitera os princípios 

constitucionais e legais estabelecidos, tomando por fundamento os princípios e 

diretrizes do SUS. Em síntese, explicita diretrizes e prioridades, com destaque 

a reorientação do modelo de assistência farmacêutica43. 

Como tratado em itens anteriores, a formulação e execução de 

políticas públicas, como feita na Portaria GM/MS nº 3.916/98, é um dos 

componentes essenciais para a efetivação do direito constitucional à saúde44 

cuja irradiação normativa, dentre outras tantas consequências, gera a 

publicação de listas como a RENAME.  

Portanto, cabe destacar alguns pontos dessa política afetos a este 

estudo. Primeiro, que se define como medicamentos essenciais os produtos 

básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da 

população. Conforme as disposições da própria portaria, tais produtos devem 

estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles 

necessitem, constando no RENAME.  

Segundo, a definição dos fármacos a serem distribuídos deve 

considerar os seguintes pressupostos: a) doenças que configuram problemas 

de saúde pública, que atingem ou põem em risco as coletividades, e cuja 

estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) 

doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número 

reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o 

uso de medicamentos de custos elevados;  c) doenças cujo tratamento envolve 

o uso de medicamentos não disponíveis no mercado. 

                                                 
43 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do Programa 
de Medicamentos de dispensação em caráter excepcional / Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde. – Brasília : CONASS, 2004. 100 p. (CONASS Documenta ; 3), p. 12. 
44 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 627. 
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Essa definição revela uma busca pelo atendimento ao princípio da 

universalidade e da integralidade do atendimento, ponderada pela eficiência 

econômica e pautada pelo conhecimento científico das escolhas, conforme os 

incisos I e II, do art. 19-Q, §2º, da Lei 8.080/90. Isto é feito considerando, 

inclusive, as enfermidades que exijam tratamentos longos, permanentes e de 

alto custo (item b, acima).  

A definição dos fármacos, segundo a Portaria GM/MS nº 3.916/98, 

passa ainda por outros critérios mais específicos, relativos a aspectos técnicos 

e administrativos, como, por exemplo, o financiamento da aquisição e da 

distribuição dos produtos, sobretudo no tocante à disponibilidade de recursos 

financeiros; o custo-benefício e o custo-efetividade da aquisição e distribuição 

dos produtos em relação ao conjunto das demandas e necessidades de saúde 

da população;  a repercussão do fornecimento e uso dos produtos sobre a 

prevalência ou incidência de doenças e agravos relacionados aos 

medicamentos fornecidos; a necessidade de garantir apresentações de 

medicamentos, em formas farmacêuticas e dosagens adequadas, 

considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como 

crianças e idosos. 

Das disposições estudadas, percebemos que as listas de 

medicamentos para dispensação não limitam-se à RENAME. Fato é que, no 

caso dos medicamentos de alto custo, por vezes chamados excepcionais, a 

inclusão dos fármacos ocorre em listas específicas de dispensação (antigo 

Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional)45 que 

não seguia um critério específico de alocação e cuja evolução se deu 

gradativamente, por procedimentos especiais que fugiam às listas padrão de 

dispensação, por vezes com a retirada de medicamentos antes alocados.  

                                                 
45 Segundo o CONASS, “em 1991, houve a transferência da distribuição dos medicamentos 
“excepcionais” ou de “alto custo”, do extinto INAMPS para a competência das Secretarias 
Estaduais de Saúde. (…) Esta ação resumia-se ao fornecimento irregular de uns poucos 
medicamentos para pacientes transplantados (…). É a partir de 1998 que se consolida a 
tendência de crescimento no Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 
Excepcional, instituído em 1993, registrando-se um significativo incremento nos quantitativos 
de medicamentos dispensados, nos valores gastos e no número de pacientes atendidos. 
Conforme levantamento realizado pelo CONASS junto às Secretarias Estaduais de Saúde dos 
Estados, o número de pacientes cadastrados no início de 2004 é de cerca de 330 mil.” 
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Até 2004, pode-se afirmar claramente que não existiam “normas 

específicas para a inclusão de medicamentos na relação de medicamentos de 

dispensação em caráter excepcional e, tampouco, a explicitação de critérios 

técnicos utilizados como base para tal.”46 

Este vazio normativo, sem uma política específica e clara para 

medicamentos de alto custo, fez alargar a via de acesso aos fármacos por 

medidas judiciais. O chamado fenômeno da judicialização da saúde, embora 

não seja recente, passou por intensa escalada desde 2002.  

A título de exemplo, apenas no âmbito do Ministério da Saúde, as 

decisões judiciais que determinaram a compra de medicamentos, 

equipamentos e insumos pela União e resultaram num dispêndio de R$ 

2.441.041,95, em 2005, saltaram para R$ 287.844.968,16 em 2012, segundo 

dados da Advocacia-Geral da União47. 

A evolução normativa, todavia, acusa o desuso do termo 

medicamentos excepcionais pela Administração, vez que, por vezes, fármacos 

de alto custo estão inclusos na RENAME. Atualmente, a Portaria GM/MS nº 

1.554, de 30 de julho de 2013,  responde pelas regras de financiamento e 

execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - 

CEAF48 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e os define como 

“medicamentos que representam elevado impacto financeiro”, sendo uma 

dentre outras tantas classificações a serem selecionados para dispensação. 

Em síntese, a disponibilização de medicamentos para dispensação 

pelo SUS, sejam ou não de alto custo, passa por uma série de filtros jurídicos, 

administrativos e técnicos, dentre os quais destacamos, simplificadamente: 

consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos na Constituição 

Federal, delineados nas normas infraconstitucionais, inclusive de políticas 

                                                 
46 Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para entender a gestão do Programa de 
Medicamentos de dispensação em caráter excepcional / Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. – Brasília : CONASS, 2004. 100 p. (CONASS Documenta ; 3), p. 16. 
47 BRASIL. Intervenção Judicial na saúde pública: Panorama no âmbito da Justiça Federal e 
Apontamentos na seara das Justiças Estaduais. Disponível em 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---
2012---modificado-em-junho-de-2013.pdf>. 
48 Segundo a Portaria, em seu art. 2º, o Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado 
pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, 
cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
publicados pelo Ministério da Saúde. 
 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---2012---modificado-em-junho-de-2013.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---2012---modificado-em-junho-de-2013.pdf
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públicas; possibilidade de internalização feita após avaliação ministerial, 

efetivada pela Anvisa; e, por fim, sua inclusão nas listas de dispensação, seja a 

RENAME, sejam as listas excepcionais, dentre as quais, via de regra, incluem-

se os fármacos de alto custo. 
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CAPÍTULO II 

3. A RESERVA DO POSSÍVEL 

3.1. Histórico  

 

A reserva do possível vem sendo utilizada pelo Estado como 

principal argumento de resistência às pretensões subjetivas oriundas dos 

direitos sociais, sejam relacionados à saúde, à educação ou outros. Para 

melhor compreendê-la, faremos uma breve análise de seu histórico, sua 

construção e sua internalização no direito brasileiro. 

Segundo as lições do professor Dirley da Cunha Júnior49, o 

argumento da reserva do possível (Vorberhalt des Moglichen) originou-se na 

Alemanha, no início da década de 70, em paradigmática decisão do Tribunal 

Constitucional Federal Alemão, no caso numerus clausus (BVerfGE 33, 303). 

Nele, estudantes não admitidos em uma universidade de medicina 

de Hamburgo e Munique devido à limitação de vagas em cursos superiores, 

acionaram o Poder Judiciário, fundamentando seu pedido no direito 

constitucional de escolher livremente a sua profissão50.  

A Corte Federal Constitucional assumiu que, a partir do art. 12, §1º, 

a Lei Fundamental garantia o direito fundamental à liberdade profissional 

(berufsfreiheit), em conexão aos princípios gerais da igualdade (gleichheitssatz) 

e ao princípio da justiça social, fruto do estabelecimento do Estado de bem-

estar social (sozialstaatsprinzip)51, a que deveria seguir, portanto, o direito à 

admissão na educação superior. Este direito, todavia, poderia ser limitado pela 

lei, devido às disposições da própria Lei Básica, na parte final. 

                                                 
49 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 

rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 667. 
50 Segundo a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz), em seu art. 
12: 
[Liberdade de escolha da profissão] 
(1) Todos os alemães têm o direito de eleger livremente a sua profissão, o lugar de trabalho e o 
de aprendizagem. O exercício da profissão pode ser regulamentado por lei ou em virtude de lei. 
51 A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz) afirma em seu art. 20: 
[Princípios constitucionais – Direito de resistência] 
(1) A República Federal da Alemanha é um Estado federal, democrático e social. 
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Desta forma, a corte alemã52 deduziu que a restrição sobre o direito 

de admissão de novos estudantes em dada cadeira somente seria 

constitucional se: a) posta em situações tais que obedecesse aos limites do 

estritamente necessário, constatada a plena utilização da capacidade de 

formação existente, e; b) se a seleção e a distribuição dos candidatos fosse 

efetuada utilizando critérios apropriados e igualdade de oportunidade a cada 

indivíduo, levando em conta sua escolhas individuais sobre o local de 

formação. 

Ao legislador, segundo a corte, caberia tomar decisões essenciais 

sobre as limitações à acessibilidade e sobre os critérios de seleção a serem 

aplicados, ou seja, pelas políticas públicas de acesso à educação superior, 

sendo as Universidades autorizadas a posterior regulação mais detalhada, 

ainda que sob certos limites. 

Ocorre que, segundo o histórico disponível no julgamento, as 

restrições referentes ao número de vagas, resultado de um desequilíbrio entre 

oferta e demanda, já vinham sendo estudadas pelo governo. Ao problema 

detectado, se pensou numa política de reforma da Universidade que estaria em 

andamento afim de que mais vagas fossem disponibilizadas.  

Nesse sentido, de acordo com o projeto de Lei Federal sobre a 

Educação Superior, referido na decisão, todo alemão, em conformidade com a 

Lei Básica, teria o direito ao acesso universitário de sua escolha se 

demonstrasse possuir a qualificação necessária para o curso de sua opção. 

Ademais, no caso de restrições de admissão devido às limitações da época, o 

governo federal deveria regular o procedimento de tal forma que não se 

admitissem arbitrariedades ou critérios subjetivos para o ingresso nas vagas. 

Mais especificamente sobre os cursos de medicina nas 

Universidades de Hamburgo e Munique, constatou-se que as restrições vinham 

durando anos. Assim, a corte entendeu que a Lei Básica obriga o Estado, 

quanto mais possuindo o monopólio pela formação, como no caso dos 

médicos, a fornecer centros de treinamento de acordo com as suas 

necessidades.  

                                                 
52 O julgamento numerus clausus está disponível em 
<http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv033303.html>. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv033303.html
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Concluiu, todavia, que as restrições de admissão poderiam ser 

necessárias e aceitáveis para evitar o mal ainda maior que seria o colapso dos 

centros de formação pela superlotação. No entanto, o numerus clausus, ou 

seja, a restrição, não deveria perder o caráter de medida temporária nem 

agigantar-se de tal forma que constituísse verdadeiro empecilho à existência de 

fato do direito. 

A Corte, portanto, considerou que não seria razoável naquele 

momento exigir do Estado a disponibilização de vagas ilimitadas nas 

Universidades citadas para o curso de medicina, mas considerou exigível a 

adequação dos métodos de admissão e fez provocações construtivas sobre a 

necessidade de programação governamental para o atendimento dessa 

demanda. 

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet53, sobre o numerus clausus, o 

Tribunal Federal Constitucional constatou que o direito fundamental não teria 

valor real se não houvessem, em correspondência, as condições para sua 

fruição, todavia, embora não tenha se posicionado de forma conclusiva, admitiu 

que os direitos à prestações não se restringem ao existente, mas ficam 

condicionados a limite da reserva do possível.  

Em outro trecho, Sarlet54 dá seguimento à sua análise sobre a 

conclusão do caso alemão e suas consequências sobre a efetividade do direito 

                                                 
53 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
fl. 340. Nas palavras do autor: “Na sua afamada e multicitada decisão numerus clausus, o 
Tribunal Federal Constitucional, com base na constatação de que a liberdade fundamental de 
escolha da profissão não teria valor algum caso não existissem as condições fáticas 
para a sua fruição, entendeu que este direito objetiva também o livre acesso às 
instituições de ensino. De fato, acabou o Tribunal da Alemanha reconhecendo que, a partir 
da criação de instituições de ensino pelo Estado, de modo especial em setores onde o poder 
público exerce um monopólio e onde a participação em prestações estatais constitui 
pressuposto para a efetiva fruição de direitos fundamentais, a garantia da liberdade de escolha 
de profissão (art. 12, inc. I, da LF), combinada com o princípio geral da igualdade (art. 3º, inc. I) 
e com o postulado do Estado Social (art. 20), garante um direito de acesso ao ensino 
superior de sua escolha a todos os que preencherem os requisitos subjetivos para tanto. 
Remanesceu em aberto, contudo, eventual possibilidade de se admitir um direito fundamental 
originário a prestações, isto é, não apenas o tratamento igualitário no que tange ao acesso, 
mas também o direito a uma vaga no âmbito do ensino superior. Tal hipótese foi aventada pelo 
Tribunal Federal Constitucional, que, mesmo sem posicionar-se de forma conclusiva a 
respeito da matéria, admitiu que os direitos a prestações não se restringem ao existente, 
condicionou, contudo, este direito de acesso ao limite da reserva do possível.” (grifo 
nosso) 
54 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
fl. 287. Sarlet afirma: “Para além disso, colhe-se o ensejo de referir decisão da Corte 
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frente à chamada reserva do possível concluindo que a prestação reclamada 

pelo indivíduo deve corresponder ao que este pode razoavelmente exigir da 

sociedade. Assim, ainda que o Estado possua recursos para concretizar essa 

pretensão, deve-se inquirir sobre a razoabilidade desta. Seria o caso, por 

exemplo, de um indivíduo que reclama judicialmente por um fármaco não 

incluso nas políticas públicas de dispensação, possuindo plenas condições de 

adquiri-lo sem prejuízo de seu sustento. 

Dessa breve pesquisa histórica, observa-se que, em sua origem, a 

chamada reserva do possível refere-se à razoabilidade da pretensão do 

indivíduo frente ao Estado e à sociedade55, tangenciando de forma secundária 

a  questão econômica na medida em que o Estado estava implementando 

mudanças concretas, em curso, tendo em vista a efetivação do direito 

pleiteado. 

O professor Durval Carneiro Neto56 aponta que os parâmetros de 

razoabilidade que definem a viabilidade do pedido foram moldados pela 

observância do que se convencionou chamar mínimo existencial. Nas palavras 

do autor: 

 

Na sua origem germânica, portanto, esculpiu-se a reserva do 
possível a partir de premissas prioritariamente calcadas na 
razoabilidade das pretensões individuais perante o Estado e 
até mesmo quando existam recursos públicos disponíveis, sem 
desconsiderar as situações em que o obstáculo à 
concretização de prestações poderá ser também orçamentário, 
cabendo ao legislador, nesse caso, compatibilizar a realização 
dos direitos individuais com os interesses da coletividade, 
como é da essência do modelo de Estado Social. 

                                                                                                                                               
Constitucional Federal da Alemanha, que, desde o paradigmático caso numerus clausus, 
versando sobre o direito de acesso ao ensino superior, firmou jurisprudência no sentido de que 
a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir 
da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo 
poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se 
mantenha nos limites do razoável. Assim, poder-se-ia sustentar que não haveria como impor 
ao Estado a prestação de assistência social a alguém que efetivamente não faça jus ao 
benefício, por dispor, ele próprio, de recursos suficientes para seu sustento. O que, contudo, 
corresponde ao razoável também depende – de acordo com a decisão referida e boa parte da 
doutrina alemã – da ponderação por parte do legislador”. (grifo nosso) 
55 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 

rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 668. 
56 CARNEIRO NETO, Durval. Dever e responsabilidade civil do estado por omissão no 
atendimento de pretensões fundamentais na área social [manuscrito] : quando ignorar a 
reserva do possível significaria admitir o risco integral / Durval Carneiro Neto. – 2017. 390 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2017, f.166. 
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Percebe-se que, segundo os parâmetros de razoabilidade que 
vieram guiando a Corte alemã desde o caso Numerus Clausus, 
ao delimitar o campo de exigibilidade dos cidadãos frente ao 
Estado, tomou-se como ponto de partida a premissa de que 
existe um padrão mínimo de prestações a serem 
fornecidas pelo Poder Público em cada momento histórico. 
(grifo nosso) 

 

3.2. Reserva do possível no direito brasileiro: o limite  

 

No Brasil, entretanto, a reserva do possível assumiu outra feição, 

diretamente ligada à questão econômica – financeira e orçamentária –, 

exaustivamente reclamada pelo Estado quando exigido por prestações sociais.  

Constitui-se numa categoria jurídica relacionada ao princípio da 

escassez57. Este problema econômico refere-se à existência de desejos 

humanos virtualmente infinitos num mundo de recursos limitados. É o 

desequilíbrio entre a demanda e a oferta dos bens desejados: há escassez 

quando aquela sobrepõe-se a esta.  

Assim, a teoria foi assimilada tanto mais como uma limitação ao que 

seria financeiramente possível ao Estado realizar, dada a sua realidade 

orçamentária, quando exigido em suas omissões pela sociedade.  

Segundo o professor Durval Carneiro Neto58, “a cláusula da reserva 

do possível vem sendo suscitada no Brasil de forma simplória e genérica, 

praticamente como sinônimo de limite orçamentário para os gastos estatais”, 

especialmente considerando-se as prestações sociais, caso da saúde e foco 

deste estudo.  

Por sua vez, o professor Dirley da Cunha Junior59 afirma que, no 

Brasil, a teoria foi mal interpretada, passando a mero fundamento financeiro 

                                                 
57 CARNEIRO NETO, Durval. Dever e responsabilidade civil do estado por omissão no 
atendimento de pretensões fundamentais na área social [manuscrito] : quando ignorar a 
reserva do possível significaria admitir o risco integral / Durval Carneiro Neto. – 2017. 390 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2017, f.162 e 164. 
58 CARNEIRO NETO, Durval. Dever e responsabilidade civil do estado por omissão no 
atendimento de pretensões fundamentais na área social [manuscrito] : quando ignorar a 
reserva do possível significaria admitir o risco integral / Durval Carneiro Neto. – 2017. 390 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2017, f.168. 
59 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 
rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 668. Nas palavras do autor: “(...) no Brasil 
a teoria da reserva do possível foi mal interpretada e passou a ser utilizada como fundamento 
econômico e financeiro, associada à insuficiência de recursos públicos, como forma de 
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associado à uma insuficiência de recursos, e utilizada como justificativa para a 

omissão reiterada do poder público nos seus deveres constitucionais.  

Não encontramos um consenso na doutrina e jurisprudência acerca 

da natureza da reserva do possível. Por vezes é chamada de cláusula, teoria, 

princípio ou limite fático-jurídico. Seguiremos a linha do professor Durval 

Carneiro, que a considera um princípio, para além de mero limite fático60. 

 Assim, identificamos, de pronto, dois problemas na importação da 

reserva do possível para o Brasil. Primeiro, a proeminente feição financeira que 

o citado instituto assumiu em nosso ordenamento, desconectando-se de sua 

construção jurídica original. Nos parece que o argumento foi importado mais 

como uma forma de legitimação para escusas financeiras do Estado, 

utilizando-se para isto de uma teoria supostamente superior - pelo simples fato 

de ser - estrangeira do que, de fato, como um instituto jurídico condizente com 

a realidade social do Brasil. Segundo, trata-se de importação acrítica de um 

instituto jurídico transplantado de um ordenamento a outro sem considerar o 

contexto socioeconômico de origem e de destino, especialmente no que toca o 

estado de concretização dos direitos fundamentais sociais. 

Nas palavras do professor Dirley da Cunha61: 

 

(...) é extremamente discutível e de duvidosa pertinência o 
translado de teorias jurídicas desenvolvidas em países de 
bases cultural, econômica, social e histórica próprias, para 
outros países cujos modelos jurídicos estão sujeitos a 
condicionamentos socioeconômicos e políticos completamente 
diferentes. Os institutos jurídico-constitucionais devem ser 
compreendidos a partir da história e das condições 
socioeconômicas do país em que se desenvolveram (...). 

 

                                                                                                                                               
justificar a omissão do poder público no cumprimento de sua obrigação constitucional no 
sensível campo dos direitos sociais, o que, efetivamente, revela um absurdo. 
De fato, a doutrina brasileira vem entendendo que a efetividade dos direitos sociais depende da 
disponibilidade dos respectivos recursos públicos necessários para a satisfação das prestações 
materiais que constituem seu objeto (saúde, educação, assistência, etc.). Para além disso 
assegura que a decisão sobre a disponibilidade desses recursos insere-se no espeço 
discricionário das opções do governo e do parlamento, através da composição dos orçamentos 
públicos.” 
60 CARNEIRO NETO, Durval. Dever e responsabilidade civil do estado por omissão no 
atendimento de pretensões fundamentais na área social [manuscrito] : quando ignorar a 
reserva do possível significaria admitir o risco integral / Durval Carneiro Neto. – 2017. 390 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2017, f.173. 
61 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 
rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 668. 



37 

 

Assim, nos parece que a escusa financeira promovida pelo Estado, 

por este legitimada com uma teoria alienígena de interpretação enviesada, 

vem, a bem da verdade, sendo utilizada para maquiar uma execução por vezes 

ineficiente de políticas públicas diretoras da saúde, seja assim tal execução por 

problemas de origem na sua formulação, seja por incapacidade de execução.  

Neste sentido, Dirley advoga pela inaplicabilidade do limite da 

reserva do possível, especialmente no caso do Brasil, que, contraditoriamente, 

se encontra entre as maiores economias do mundo62. A reserva só se 

justificaria, portanto, num Estado que garantisse a existência digna de todos, 

sob pena de uma “desconstrução do Estado Constitucional de Direito” 63. 

Quando se refere à teoria como uma reserva de competência 

orçamentária, deslocando-se (apenas parcialmente) da problemática da 

escassez em direção à discricionariedade da alocação orçamentária do Poder 

Executivo, chega-se a conclusões semelhantes uma vez que a 

discricionariedade na alocação financeira-orçamentária é limitada pela 

necessidade constitucional de concretização dos direitos fundamentais.  

Assim, ainda que se disponha da competência para alocar recursos 

discricionariamente, deve-se obedecer a limites mínimos extraídos da norma 

constitucional, tanto por disposição expressa64 quanto implícita65, afim de que 

                                                 
62 Conforme as listas do Fundo Monetário Internacional (2016), Banco Mundial (2016) e 
Nações Unidas (2015), o Brasil possui a nona economia mundial. Informações disponíveis em 
<http://www.imf.org>, <http://data.worldbank.org/>, e <https://unstats.un.org>.  
63 O professor Dirley da Cunha afirma: “(...) a reserva do possível só se justifica na medida em 
que o Estado garanta a existência digna de todos. Fora desse quadro, tem-se a desconstrução 
do Estado Constitucional de Direito, com a total frustração das legítimas expectativas da 
sociedade”. 
64 A CF, em seu art. 198,  afirma: 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais 
calculados sobre: 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo 
ser inferior a 15% (quinze por cento);  
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que 
se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3 
Já a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta o § 3o do art. 198 da 
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 
65 Conforme a CF, art. 1, III; art. 6, caput; art. 196, deve-se assegurar a dignidade da pessoa 
humana, levando em consideração a existência do direito fundamental social à saúde: dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. 

http://www.imf.org/
http://data.worldbank.org/
https://unstats.un.org/
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não se esvazie a existência do direito, transformando a disposição 

constitucional em mero papel sem aplicabilidade concreta.  

Ou seja, prega-se pela preservação de um mínimo existencial – 

mesmo quando haja discricionariedade na alocação de recursos – que não 

pode ser ferido, sob pena de descumprimento das disposições constitucionais. 

Seria um limite à aplicação da reserva do possível. 

Nesse sentido, a citada reserva de competência orçamentária não 

obsta ação judiciária que busque conformar o orçamento ao mínimo existencial 

que assegure o indispensável para uma existência digna66.  

Reforçamos essa assertiva asseverando que a dignidade da pessoa 

humana é fundamento do Estado Democrático de Direito, em que a lei carece 

de força e legitimidade para excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, especialmente num contexto em que as normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, por força 

constitucional67. 

Pela jurisprudência, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

ficou claro com a decisão da ADPF nº 45 MC/DF, cuja relatoria coube ao Min. 

Celso de Mello. Seguiu o Tribunal pela legitimidade constitucional do controle e 

da intervenção do Poder Judiciário em implementação de políticas públicas, 

quando configurada hipótese de abusividade governamental, tecendo 

importantes considerações em torno da cláusula da reserva do possível.  

Afim de investigar o instituto jurídico em nosso ordenamento, nos 

deteremos numa análise da decisão do STF. Em primeiro lugar, segundo o 

ministro, o Poder Público pode incorrer na inconstitucionalidade tanto num 

comportamento comissivo quanto omissivo, o que poderá dar azo à 

intervenção judicial68. 

                                                 
66 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 
rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 671. 
67 CF, art. 1, III; art. 5º, XXXV e §1º. 
68 ADPF nº 45 MC/DF. Segundo o Min. Celso de Mello: “O desrespeito à Constituição tanto 
pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de 
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou 
edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os 
preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa 
em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 
Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da 
Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em 



39 

 

Assim, verificada a inconstitucionalidade, assume-se a 

excepcionalidade da intervenção judicial nas políticas públicas, ressaltando que 

seu direcionamento poderá ser atribuído ao Poder Judiciário  quando o 

comportamento dos órgãos estatais comprometam a eficácia e a integridade 

dos direitos fundamentais:  

 
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. 
(...) 
Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas 
dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por 
delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, 
cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, 
a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do 
Poder Executivo. 
É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo 
irrazoável ou procederem com a clara intenção de 
neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos 
sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência 
causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo 
comportamento governamental, aquele núcleo intangível 
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições 
mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à 
própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-
á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por 
razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em 

                                                                                                                                               
violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência 
adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. 
(...) 
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 de 
medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental." 
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ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes 
haja sido injustamente recusada pelo Estado. (grifo nosso) 
 
 

Voltando-se ao aspecto financeiro da reserva do possível, o Ministro 

afirma que se for objetivamente comprovada a incapacidade econômica do 

Estado, não é possível, ao menos de imediato, exigir a efetivação do comando 

constitucional69. Todavia, fora o caso específico citado, Celso de Mello deixa 

claro que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado 

para eximir-se de suas obrigações constitucionais, especialmente quando 

desta omissão resultar a total inefetividade do direito e o consequente rasgo do 

mínimo existencial. A regra, portanto, nos parece ser a inaplicabilidade da 

reserva do possível; e sua aplicabilidade, a exceção. Assim dispõe70: 

 
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. 

                                                 
69 ADPF nº 45 MC/DF. Segundo o Min. Celso de Mello: “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.” (grifo nosso) 
70 Citando Ana Paula de Barcellos, em sua obra “A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, na 

ADPF nº 45 MC/DF, complementa o Min. Celso de Mello:  

“Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios 

Constitucionais", p. 245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma 

contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem 

pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. 

Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, 

gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente 

realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da 

Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, 

cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos 

recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, 

associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente 

com a reserva do possível." (grifo nosso)” 
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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.  
 
 

Adiante, percebe-se com clareza as dimensões assumidas pela  

reserva do possível quando de sua internalização no direito pátrio: a 

razoabilidade da pretensão do cidadão frente ao Estado e à sociedade, 

marcadamente originária da jurisprudência alemã, e a disponibilidade 

financeira, relacionada ao princípio econômico da escassez, alçada a maior 

degrau no direito brasileiro quando de sua importação. Destacamos: 

 
 
Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula 
da "reserva do possível", ao processo de concretização dos 
direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa 
-, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, 
(1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida 
em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de 
disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas 
as prestações positivas dele reclamadas. 
 
Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo 
governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, que os elementos 
componentes do mencionado binômio (razoabilidade da 
pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem 
configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa 
ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, 
descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização 
prática de tais direitos. 
 
 
 

Todavia, não se pode negar que a reserva do possível constitui-se 

num limite fático e jurídico que não pode ser ignorado. Enquanto mera reserva 

orçamentária, que nega intervenção judicial, sua argumentação se desfaz 

frente a devida orientação da alocação de recursos públicos, que deve ser 

voltada para garantir os princípios constitucionais. Enquanto reserva financeira, 

para que se valha, é preciso que haja motivo objetivamente aferível, não 

bastando as comuns alegações genéricas por parte do Estado.  
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Entretanto, ainda que haja disponibilidade financeira e reserva 

orçamentária, segundo análise bidimensional do instituto, feita pelo STF, nem 

toda prestação exigida necessariamente deve ser atendida. É necessário, 

ainda, que que a pretensão seja razoável. Como então dimensionar até que 

ponto a reserva do possível, quando e se aplicável, poderá atuar como limite 

ao direito fundamental? 

Ingo Sarlet opta por tridimensionar a reserva do possível71, embora, 

em suas próprias palavras, haja substancial convergência ao modelo dúplice 

que vimos acima ser empregado pelo STF e parte da doutrina.  Segundo o 

autor, a reserva do possível abrange:   

 

a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a 
efetivação dos direitos fundamentais;  
b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 
humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição das 
receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas 
e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 
equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto 
do nosso sistema constitucional federativo;  
c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a 
prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema 
da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à 
sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua 
razoabilidade. (grifos nossos) 
 

 

A efetiva disponibilidade fática de recursos para efetivação dos 

direitos encontra-se na dependência da real existência dos meios para cumprir 

a obrigação que foi ao Estado imposta pela norma. Trata-se, a nosso ver, da 

ocorrência do justo motivo objetivamente aferível, que constitui exceção à não 

aplicabilidade da reserva do possível, posta pelo Min. Celso de Mello. É 

inegável que não se pode dar o que não existe. 

Já a disponibilidade jurídica, citada pelo autor, está relacionada à 

competência, do Estado, sobre a aplicação dos recursos e a formulação das 

políticas públicas, de acordo com conveniência e oportunidade adequadas. Tal 

dimensão relaciona-se com a intervenção judicial sobre as políticas públicas e 

a chamada reserva orçamentária, possível quando do comportamento 

                                                 
71 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
fl. 287. 
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inconstitucional resultar a total inefetividade do direito e o desrespeito ao 

mínimo existencial, questão enfrentada pela doutrina e pela jurisprudência, 

como vimos acima. 

A terceira e última dimensão refere-se à proporcionalidade e à 

razoabilidade da prestação, mais afeita ao significado original da teoria. Trata-

se de uma análise jurídica concreta em que se busca compreender o que o 

indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, independente de o Estado 

dispor ou não dos recursos para sua satisfação. Seria, por exemplo, razoável 

exigir do Estado um tratamento de alto custo, não incluído nas listas do SUS, 

quando o indivíduo pudesse arcar com seus dispêndios sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família?  

Citada a proporcionalidade, esta dimensão também se relaciona à 

adequação do pedido, quando se afere sua utilidade para atingir o resultado 

desejado; à sua necessidade ou exigibilidade, na medida em que, dentre os 

meios adequados, o menos gravoso aos direitos fundamentais seja 

selecionado; e à proporcionalidade em sentido estrito da pretensão, que 

sopesa o equilíbrio entre possíveis danos causados e vantagens obtidas do 

seu atendimento.    

A nosso ver, neste ponto, dois institutos jurídicos interagem e 

requisitam alguma investigação na busca de mais clareza para esses limites: o 

chamado mínimo existencial, que se impõe ante a reserva do possível, e a 

busca por um critério de proporcionalidade, citada por Sarlet, que nos ajude a 

ponderá-los. 

 

3.3. Mínimo existencial: limite do limite  

 

Ao longo dos estudos sobre a reserva do possível e sua aplicação 

frente aos direitos fundamentais sociais, vimos um elemento reiteradamente se 

apresentar na doutrina e na jurisprudência como limite à sua aplicação. Trata-

se do que se convencionou chamar de mínimo existencial, um conjunto básico 

de direitos fundamentais que se impõe como barreira a aplicação da reserva do 

possível e cuja violação implica no desrespeito às normas constitucionais, 

servindo, inclusive, como guia à discricionariedade da Administração na 
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alocação dos recursos públicos. Assim constatou-se, quando tratamos de 

direitos fundamentais, a existência de prestações mínimas que se 

desrespeitadas nulificam o preceito constitucional.  

Da mesma forma, vimos também que nem tudo que se pede ao 

Estado pelo indivíduo será considerado razoável ou proporcional, ainda que, 

envolvendo direitos essenciais, por exemplo, não se aplique a reserva do 

possível em sua dimensão financeira. 

O mínimo existencial não se encontra expressamente positivado na 

legislação pátria, embora seu preceito possa ser extraído do texto 

constitucional, em especial da dignidade da pessoa humana, em que se 

fundamenta a República Federativa do Brasil e nos direitos sociais expressos 

na CF, vedada qualquer proposta de abolição72. Também não se encontra um 

consenso entre os doutrinadores sobre seu conceito, mas percebem-se pontos 

em comum, apontados adiante. 

No direito comparado, encontramos referência expressa ao mínimo 

existencial nas constituições alemã, portuguesa e espanhola. Na Lei 

Fundamental alemã73, diz-se que, em nenhum caso, um direito fundamental 

poderá ser violado em sua essência. Na Constituição da República 

Portuguesa74 diz-se que as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias 

têm de revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem 

diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 

constitucionais. Já a Constituição Espanhola de 197875 assevera que os 

direitos e liberdades reconhecidos vinculam todos os poderes públicos e 

somente por lei, que em qualquer caso deve respeitar seu conteúdo essencial, 

pode ser regulado o exercício de tais direitos e liberdades. 

                                                 
72 CF, art. 1º, III; art. 6º e sgs; art. 60, §4º, IV. 
73 Segundo a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz), em seu art. 
19, 2, em nenhum caso, um direito fundamental poderá ser violado em sua essência. 
74 Segundo a Constituição da República Portuguesa,  art. 18, 3: As leis restritivas de direitos, 

liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito 
retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos 
constitucionais. Disponível em 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 
75 Segundo a Constituição Espanhola, em seu art. 53, Artigo 53 1. Os direitos e liberdades 
reconhecidos no segundo capítulo deste título vinculam todos os poderes públicos. Somente 
por lei, que em qualquer caso deve respeitar seu conteúdo essencial, pode ser regulada o 
exercício de tais direitos e liberdades, que serão protegidos de acordo com o disposto no artigo 
161, 1, a). Texto disponível em:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229 
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Encontramos dois modelos teóricos que disputam o contorno do 

mínimo existencial, diferenciando-se pela ponderação ou não com outros 

direitos fundamentais: a teoria absoluta e a teoria relativa. Em síntese76, a 

teoria absoluta prega pelo mínimo existencial como um núcleo duro, valor 

absoluto e inatingível, delimitado abstratamente. Haveria, portanto, “um espaço 

suscetível de limitação por parte do legislador e outro insuscetível de limitação. 

(...) Além da exigência de justificação (...) ter-se-ia um limite do limite para a 

própria ação legislativa”. Já a teoria relativa prega pelo núcleo essencial 

definido no caso concreto, considerando o propósito da norma que o restringe, 

aferido pelo processo de ponderação, utilizando o princípio da 

proporcionalidade.  

De acordo com Luís Roberto Barroso77, “o mínimo existencial 

constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais em geral e seu conteúdo 

corresponde às pré-condições para o exercício dos direitos individuais e 

políticos, da autonomia privada e pública”. Sendo assim, para que seja 

respeitado, todo indivíduo tem direitos a certas prestações e utilidades 

elementares. Para que seja “livre, igual e capaz de exercer sua cidadania, todo 

indivíduo precisa ter satisfeitas as necessidades indispensáveis à sua 

existência física e psíquica.”  

A professora Ana Paula de Barcellos78, citada pelo Min. Celso de 

Mello na ADPF nº 45 MC/DF, trata do mínimo existencial como condições 

materiais mínimas de existência que, por força das diretrizes constitucionais, 

devem servir – inclusive – como farol para a elaboração das políticas públicas e 

da aplicação dos recursos. Semelhante à definição de Barroso, afirma que este 

núcleo “consiste em um conjunto de prestações mínimas sem as quais se 

poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade”. 

Exemplifica que dentre esses mínimos estão a educação fundamental, a saúde 

                                                 
76 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 213 
77 BARROSO, Luís Roberto, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão 
provisória para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010, fl. 25 e 26. 
78 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. São Paulo: 
Renovar, 2002, p. 245-246. 
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básica, a assistência aos necessitados e o acesso à justiça79. Em suas 

palavras: 

  

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 
1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 
promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está 
em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 
inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições 
materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 
fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-
se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos 
gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá 
discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 
outros projetos se deverá investir. (grifo nosso) 

 

Segundo Ricardo Torres80, reiteradamente citado no RE 566.471, a 

observância do mínimo existencial é pressuposto para fruição dos direitos 

humanos em geral. Trata-se de “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”. 

Dirley da Cunha81 afirma que o mínimo existencial é o padrão 

mínimo necessário – que deve ser inquestionavelmente assegurado – para 

assegurar condições materiais imprescindíveis a uma existência digna, e que, 

citando Jorge Hage, influi definitivamente sobre as decisões de alocação de 

recursos públicos, que devem ser orientadas pela observância dos direitos 

fundamentais, mitigando sua discricionariedade política. É, pois, função do 

Estado “servir a coletividade e prover a pessoa humana das condições 

materiais mínimas de existência”, especialmente no contexto da Constituição 

de 1988. 

Durval Carneiro Neto82 alerta que o mínimo existencial não possui 

um conteúdo estático e imutável. Deve ser sempre ponderado com a reserva 

do possível, advertindo que sua utilização indiscriminada pode levar a um 
                                                 
79 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. São Paulo: 
Renovar, 2002, p. 305. 
80 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
35-36 
81 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional / Dirley da Cunha Júnior – 10. ed. 
rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016, f. 671 e seguintes. 
82 CARNEIRO NETO, Durval. Dever e responsabilidade civil do estado por omissão no 
atendimento de pretensões fundamentais na área social [manuscrito] : quando ignorar a 
reserva do possível significaria admitir o risco integral / Durval Carneiro Neto. – 2017. 390 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2017, p. 211 e seguintes e 366. 
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inchaço do conceito, causando – inclusive – sua descaracterização. Isto 

porque: a) independente do estágio de desenvolvimento do Estado, sempre 

haverá escassez; b) a compreensão sobre o alcance do direito fundamental 

precisa levar em conta “sua relação com outros bens reputados existenciais, os 

quais cumpre ao Estado também minimamente proteger”; c) a motivação da 

alocação orçamentária, por vezes vista como menos prioritária, não é fruto de 

escolhas aleatórias e também pode estar calcada em base constitucional. 

Ainda assim, o professor é claro quando afirma que a reserva do possível não 

deve incidir em situações que impliquem em proteção insuficiente, violando o 

núcleo essencial do direito fundamental. 

Gilmar Mendes83 afirma que da análise dos direitos fundamentais 

extrai-se a possibilidade de sua limitação, no caso, pela reserva do possível, 

mas alerta que tais restrições são limitadas (limites dos limites, segundo o 

autor). Ressalta que: seja expresso, seja imanente da Constituição, o princípio 

da proteção ao núcleo essencial “destina-se a evitar o esvaziamento do 

conteúdo do direito fundamental decorrente de restrições descabidas, 

desmesuradas ou desproporcionais”.  

Percebe-se que as diversas definições relacionam-se a uma 

condição mínima de sobrevivência com dignidade, calcada nos direitos 

fundamentais,  e garantida por força constitucional com prestações materiais 

positivas relacionadas aos direitos sociais.  

A conceituação do mínimo existencial nos permite ponderar de 

forma mais equilibrada sobre a aplicação da reserva do possível em suas 

várias acepções. Considerando os parâmetros que vimos no item anterior, 

postos por doutrina e jurisprudência, sua percepção varia de acordo com o 

tempo e contexto histórico.  

O paulatino estudo deste modelo, que vimos ser construído pela 

doutrina e pela jurisprudência, nos permitirá analisar os fatores jurídicos em 

jogo no Recurso Extraordinário 566.471 de forma técnica, mais propensa ao 

sopesamento.  

Em síntese, buscamos entender os direitos fundamentais, suas 

propriedades e características, e, mais especificamente, em que ponto, nesse 

                                                 
83 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 211 e sgs. 
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contexto, enquadram-se os direitos sociais, com suas características 

específicas.  

Adentrando um pouco mais no assunto, vimos como a Constituição 

trata do direito à saúde e em que medida ele pode ser considerado  propulsor 

de uma pretensão concreta, positiva e individual.  

Posteriormente, estudamos a reserva do possível, em seu conceito 

original e como foi percebido pela doutrina nacional, que vem sendo utilizado 

como delimitador dos direitos fundamentais sociais, analisando tanto sua 

conceituação bidimensional quanto tridimensional. Vimos ainda, que a reserva 

do possível, quando alegada genericamente, não vem sendo aceita pela 

jurisprudência nem mesmo pelo doutrina. Todavia, ao destrincharmos suas 

dimensões, encontramos fundamentos que permitiriam com algum grau de 

clareza seu ponto de encontro com os direitos fundamentais.  

Para entender a que ponto chega essa limitação, ou seja, qual o 

limite do limite imposto pela reserva do possível, nos deparamos com o 

conceito de mínimo existencial, que, embora não seja positivado no direito 

pátrio, apresenta algum consenso doutrinário sobre seus elementos essenciais 

e sobre a sua força vinculativa para os direitos fundamentais. O conceito, 

entretanto, por ser semanticamente aberto,  de acordo com as teorias absoluta 

e relativa, ao chocar-se com a reserva do possível, necessita de uma 

cuidadosa ponderação, feita considerando o princípio da proporcionalidade. 

 Percebemos, uma construção histórica pendular que, nos parece, 

busca um equilíbrio para a efetivação dos direitos e a busca de seu possível 

âmbito de proteção.  

Considerando os estudos realizados, partimos para uma análise 

juridicamente melhor fundamentada do RE 566.471. 

  

 

 

  



49 

 

CAPITULO III 

4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.471 

4.1. Análise dos argumentos 

  

Enfim, o Poder Público é obrigado a fornecer medicamentos de alto 

custo?  

Para respondermos o questionamento e chegarmos à uma 

conclusão ao final deste trabalho, analisaremos, neste item, os principais 

argumentos postos pelo Estado para justificar a recusa a sua dispensação, 

ponderando-os com os posicionamentos da doutrina e da jurisprudência, vistos 

nos Capítulos I e II, inclusive os votos já exarados pelos ministros do STF. 

Calcado nos fundamentados apontados nos capítulos anteriores, passamos a 

eles. 

1. O reconhecimento dos direitos sociais depende da concessão 

particularizada do legislador infraconstitucional.  

Após os estudos apresentados84, não poderíamos concordar com 

esse posicionamento. Condicionar a efetividade dos direitos ao total sabor da 

discricionariedade política do legislador é permitir que, por vezes, o direito 

exista apenas numa norma vazia de conteúdo substancial que lhe permita a 

concretização. À guisa de exemplo, esse foi o caso da Alemanha nazista85. 

Independente da adoção de uma teoria interna ou externa, relativa 

aos direitos fundamentais, ou mesmo do caráter programático da disposição 

constitucional, não é possível negar que os direitos sociais possuem uma 

dimensão objetiva, que pode ser agredida pela omissão na formulação de 

políticas públicas, tendo força preceptiva; e, também, subjetiva, que pode ser 

agredida na negativa ao direito prestativo que materialize, segundo vimos, o 

mínimo existencial ao indivíduo86.  

As normas referentes a direitos fundamentais, inclusive sociais, tem 

aplicabilidade imediata e não estão de todo sujeitos à discricionariedade 

                                                 
84 Remetemos aos itens 2.1, 3.2 e 3.3 deste trabalho. 
85 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 153. 
86 Remetemos ao item 3.3. 
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política. Segundo o Min. Marco Aurélio, em seu voto, o direito a saúde decorre 

da aplicabilidade imediata do art. 196 da CF87 e tanto jurisprudência quanto 

doutrina mostram-se pacíficas quanto a isso88. 

 

2. A saúde é um direito social e não está entre os direitos 

fundamentais, que seriam, somente, aqueles previstos no art. 5º da CF. 

Conforme vimos no Capítulo I deste estudo, os direitos fundamentais 

classificam-se, doutrinariamente, em diferentes gerações, apresentam diversas  

funções e se tentam compreender com distintas teorias. Sua evolução 

histórica, que culminou no desenvolvimento dos direitos fundamentais de 

segunda geração, dentre os quais estão os direitos sociais, não os torna menos 

fundamentais. Lembremos que, segundo José Afonso, os direitos sociais são 

uma das dimensões dos direitos fundamentais do homem89. 

Ainda que, por vezes, seu grau de eficácia e de aplicabilidade 

variem de acordo com os contornos do enunciado constitucional90, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata91, seja 

em sua dimensão objetiva ou subjetiva, e isto abarca os direitos fundamentais 

de segunda geração, ou seja, os direitos sociais em que se inclui a saúde, 

direito fundamental presente, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos92. Em síntese, tal afirmação sequer deveria ser feita pelos 

representantes do Estado. 

Citamos, ainda, a visão do relator Marco Aurélio93, segundo a qual 

os direitos socais são fundamentais na dimensão do mínimo existencial, 

quando se põe em risco a existência digna. O ministro reflete sobre os direitos 

sociais, citando Ricardo Torres, fazendo um interessante contraponto ao que 

                                                 
87 RE 566.471, p. 9. 
88 Remetemos ao item 2.1 deste trabalho. 
89 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 
2005, p. 286. 
90 TAVARES, André Ramos. Cursa de Direito Constitucional. 61 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 484. 
91 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Editora Malheiros, 
2005, p. 181. 
92 A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, em seu art. XXV, que todo ser humano 
tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 
controle. Está disponível em <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. 
93 RE 566.471, p. 6. 



51 

 

seria a amplitude máxima dos direitos sociais. Esta, sim, deverá ser obtida 

através da sua dimensão objetiva, com a implementação das políticas públicas 

e do embate democrático94.  

O ministro Edson Fachin95 deixa claro que o direito à saúde é 

assegurado a todos na Constituição e desta determinação infere-se o direito 

subjetivo às políticas públicas de assistência à saúde. Assevera que a omissão 

ou a falha na prestação configuram, sim, violação a este direito individual 

líquido e certo se a mora em sua implementação for injustificada.  

 

3. A efetivação do direito à saúde está submetida à reserva da lei 

orçamentária. Assim, a intervenção judicial comprometeria os princípios da 

legalidade orçamentária e da separação de Poderes.   

Novamente refutamos a argumentação proposta. Os princípios 

constitucionais – em último caso – direcionados pelo mínimo existencial e pela 

busca da efetividade dos direitos fundamentais, não podem se condicionar a 

princípios orçamentários ou mesmo afastar a intervenção da justiça quando 

constatada sua violação96. 

Como vimos, a conformação orçamentária não é imotivada nem 

aleatória e deve obedecer a critérios mínimos que efetivem as disposições 

constitucionais. 

Segundo posicionamento do ministro Marco Aurélio97, problemas 

orçamentários não podem representar um obstáculo à previsões 

constitucionais. A assertiva adquire ainda mais relevância normativa quando se 

põe em risco a efetividade dos direitos sociais fundamentais, na dimensão do 

mínimo existencial. O relator toma a saúde por bem vinculado à dignidade do 

homem e sopesa que, embora sua dimensão objetiva seja satisfeita através de 

políticas públicas, não se afastam as características deste direito fundamental, 

que permanece exigível. Afirma: “o direito à saúde como direito ao mínimo 

existencial é direito fundamental.” 

                                                 
94 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
53-54. 
95 Informativo STF nº 841 de 2016. 
96 Remetemos ao item 3.2 deste trabalho, em especial ao posicionamento do professor Dirley 
da Cunha. 
97 RE 566.471, p. 4 e sgs. 
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Reforçando esta posição, ao tratar da separação de Poderes,  o 

relator é taxativo ao afirmar que “argumentos, genéricos, ligados ao princípio 

estruturante da separação de Poderes não possuem sentido prático em face de 

casos de inequívoca transgressão a direitos fundamentais.”98 

Barroso, por seu turno, afirma que a reserva do possível, seja em 

sua dimensão fática ou orçamentária, não merece prosperar quando conflite 

com a dimensão do mínimo existencial em casos particulares. Nessas 

hipóteses, a judicialização desses serviços estatais mostra-se plenamente 

justificada, independentemente de reserva orçamentária99. 

 

4. O direito à saúde, conforme estabelecido na CF, art. 196 e 198, II, 

não inclui o fornecimento de medicamentos pelo Estado, mas sim a 

implementação de políticas públicas que promovam a saúde. O fornecimento 

de medicamentos, quando existente, é mera liberalidade.  

Vimos reiteradamente100 que o direito a saúde, enquanto direito 

social, abarca prestações positivas e tem efeitos de caráter individual. O 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência101 também mostrou-se pacífico 

em relação ao fornecimento de medicamentos estar incluso neste direito. Não 

se trata, por certo, de mera liberalidade, mas de obrigações estatal. 

Não obstante, a legislação infraconstitucional reforça a assertiva e 

prega pela assistência terapêutica integral como faceta da concretização da 

saúde102, demonstrando a irradiação da Lei Maior sobre os ditames da Lei n. 

8.080/90, sobre o Decreto nº 7.508/2011 (que, dentre outros, trata do 

                                                 
98 RE 566.471, p. 8 
99 RE 566.471, p. 8 
100 Remetemos ao Capítulo II, especificamente itens 2.1 e 2.2 do presente trabalho. 
101 Nesse sentido, citamos a paradigmática decisão proferida pelo rel. Min. Celso de Mello no 
RE 271.286/RS, quando tratou do fornecimento de medicamentos para pacientes com AIDS: 
“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, 
o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas 
idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o 
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. (…) O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à 
saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” 
102 Remetermos ao item 2.3 deste estudo. 
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RENAME) e a Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM/MS nº 

3.916/98).  

Para Luís Roberto Barroso103 não há dúvida de que a política de 

saúde do Sistema Único compreende a dispensação de medicamentos, 

inclusive os de alto custo. Isto, segundo o ministro, advém do princípio da 

integralidade, diretriz constitucional norteadora do SUS. 

 

5. Os programas de dispensação de medicamentos de alto custo 

tem seus contornos definidos através de uma escolha discricionária formada 

nas políticas públicas de saúde, com embasamento técnico, científico e 

financeiro. O Poder Judiciário não pode intervir nas políticas públicas. 

A resposta a esta assertiva foi dada no item 3.2 do presente estudo. 

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal ficou claro com a decisão da 

ADPF nº 45 MC/DF, pela legitimidade constitucional do controle e da 

intervenção do Poder Judiciário em implementação de políticas públicas, 

quando configurada hipótese de abusividade governamental, tecendo 

importantes considerações em torno da cláusula da reserva do possível.  

No RE 566.471, o rel. Min. Marco Aurélio104 afirma que “não cabe ao 

Poder Judiciário formular políticas públicas, mas pode e deve corrigir injustiças 

concretas.” Ou seja, embora trate-se de norma, as falhas e as imperfeições 

concretas constatadas nesses programas devem ser corrigidas quando 

transgridam o mínimo existencial. Em suas próprias palavras, afirma: “quando 

há constatada transgressão ao mínimo existencial, o direito individual à saúde 

é imponderável. 

 

6. Por tratar-se de responsabilidade solidária, compartilhada entre 

União, estados e municípios, a entidade acionada não deve que arcar sozinha 

com os gastos para o cumprimento das decisões judiciais, relativos à 

efetivação do direito à saúde com fornecimento de medicamentos. 

A responsabilidade pelos cuidados na saúde é solidária, por força de 

determinação constitucional105. A jurisprudência106 até o momento não vem 

                                                 
103  RE 566.471, p. 16 
104 RE 566.471, p. 7-8 
105 Remetemos ao item 2.2. 
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aceitando que essa solidariedade seja utilizada como esquiva à 

responsabilidade dos entes quando acionados judicialmente: 

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 
FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO 
PUBLICADO EM 13.8.2008. A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes 
federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo 
Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo 
regimental conhecido e não provido (ARE nº 738.729/RS-AgR, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 
15/8/13).  
 

 

Todavia, devido à grande preocupação com o desequilíbrio 

orçamentário, vemos uma tendência na mudança de posicionamento neste RE 

566.471 quando se trata de fármacos de alto custo que estão fora das listas 

tradicionais de dispensação. 

O Min. Edson Fachin107, em seu voto, acolheu a alegação de que os 

estados não devem ser condenados a custear sozinhos o medicamento, por 

tratar-se de dispensação excepcional. Assim, haveria a necessidade de a 

União compor o polo passivo da ação. 

Luís Roberto Barroso108 afirma que nesses casos (remédios por 

dispensação excepcional) a propositura da demanda deverá ser feita 

necessariamente em face da União. Justifica, ademais, por tratar-se de 

competência federal o registro de medicamentos na Anvisa e sua inclusão nas 

listas padrão de dispensação. 

 

7. O deferimento de medicamentos por decisão judicial sem prova 

da necessidade e da adequação do medicamento solicitado é desarrazoada. 

A assertiva proposta pelos Estados, segundo nossos estudos, 

apresenta-se parcialmente correta. Na medida em que o medicamento 

pleiteado já faça parte das listas de dispensação, propostas pela administração 

                                                                                                                                               
106 Dentre outros, RE nº 716.777/RS-AgR, ARE nº 738.729/RS-AgR, RE nº 607.381/SC-AgR, 
AI nº 664.567/RS, RE n° 808.059/RS-AgR, AI n° 817.241/RS, RE n° 839.594/MG e AI n° 
732.582/SP. 
107 Informativo STF nº 841 de 2016. 
108 RE 566.471. 
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e fruto da implementação das políticas públicas, a necessidade de prova de 

adequação e necessidade é desnecessária por redundância. Se não fossem 

necessárias, não seriam implementadas e disponibilizadas à generalidade da 

população. O papel do judiciário nesses casos é apenas efetivar a política 

pública já implementada que apresenta deficiências de concretização. 

Quando, entretanto, o medicamento não consta das listas de 

dispensação, a ponderação mostra-se necessária109 e a reserva do possível 

deve ser considerada em todas as suas dimensões, sem olvidar do que 

tratamos sobre o mínimo existencial. É que, passadas as verificações de suas 

dimensões, enquanto limite fático (objetivamente aferível) e jurídico, deve-se 

considerar, também, a situação individual daquele que pleiteia o direito, 

aferindo a razoabilidade de seu pedido frente à sociedade. Assim, é preciso, 

por exemplo, considerar se este possui condições de custear, sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, o tratamento excepcional não incluído nas 

políticas de saúde ou mesmo se a medicação pleiteada possui equivalente no 

SUS, se é comprovadamente efetiva, dentre outros critérios que aglutinaremos 

adiante. 

Não só a verificação da razoabilidade é plausível tendo em vista a 

proteção do tesouro quanto também o é para proteção daquele que pleiteia o 

medicamento, que não deve assumir caráter meramente experimental, sem 

comprovação científica prévia de sua efetividade e proveito para a saúde do 

paciente. 

O Min. Marco Aurélio110, por exemplo, resume a obrigação estatal 

com a seguinte tese: há “dever do Estado quando verificado o binômio 

imprescindibilidade do medicamento/incapacidade financeira do paciente em 

adquiri-lo”. A nosso ver essa constatação vai ao encontro do que vimos na 

doutrina e se coaduna bem com os estudos sobre a reserva do possível, 

mínimo existencial e proporcionalidade no âmbito do direito à saúde. 

 

8. O órgão jurisdicional não pode desenvolver ou efetivar direitos 

sem que existam meios materiais disponíveis para tanto. 

                                                 
109 Remetemos aos itens 3.2 e 3.3, onde foi desenvolvido o embasamento teórico deste estudo. 
110 RE 566.471, p. 10. 
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Vimos que a reserva do possível representa uma limitação com 

dimensões diversas e ,dentre elas, a fática. Se de fato não há meios materiais 

disponíveis para concretização do direito, não será a ordem judicial que o fará 

surgir. Todavia, nos casos analisados, as alegações de limitação financeira 

foram genéricas e incomprovadas, geralmente imiscuindo-se numa reserva 

legal orçamentária. Isto, como vimos, não possui força nem legitimidade para 

impedir a efetivação de direitos fundamentais em dimensão existencial mínima.  

Lembramos as lições do Min. Celso de Mello, na ADPF nº 45, 

analisada detalhadamente no item 2.2: “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”. 

 

9. Ao realizar a microjustiça, o Estado destina a casos individuais os 

recursos previstos para efetivar as políticas universais de saúde, prejudicando 

a macrojustiça. Não é razoável destinar a um único cidadão o medicamento de 

alto custo e deixar de beneficiar centenas com políticas básicas de saúde. 

A afirmativa estatal é falha e traz em si condicionamentos internos 

ilógicos. De fato, ao realizar a microjustiça o judiciário efetiva políticas públicas 

falhas. O prejuízo à macrojustiça, entretanto, que se conecta à um limite fático 

da reserva do possível, não foi comprovado pelo Estado, mas é sempre 

alegado de forma genérica. Podemos constatar, inclusive em análise da própria 

Advocacia-Geral da União111, que o maior problema das ações judiciais em 

saúde é o gasto desordenado que promovem. 

 

4.2. Síntese das teses propostas 

 

Após a análise e contraponto das assertivas anteriores, postas frente 

a frente com os estudos realizados, busca-se obter um panorama geral da 

efetivação do direito subjetivo à saúde pela via judicial. Para tanto, destacamos 

                                                 
111 O estudo disponibilizado pela AGU chama-se Intervenção Judicial na saúde pública: 
Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos na seara das Justiças Estaduais e 
está disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/29/Panorama-da-
judicializa----o---2012---modificado-em-junho-de-2013.pdf> 
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– resumidamente – as teses propostas pelos ministros que já externaram seus 

votos (Marco Aurélio, Luís Barroso e Luiz Edson Fachin), agregada a alguns 

casos que consideramos paradigmáticos para o tema saúde: a Suspensão de 

Tutela Antecipada – STA AgR nº 175 – STF, de relatoria de Gilmar Mendes, e 

o RE 271.286/RS, rel. Celso de Mello. 

Para o rel. Min. Marco Aurélio112, o principal objetivo do julgamento é 

“a definição dos critérios de configuração do dever estatal de tutela do mínimo 

existencial”. De fato, ao longo deste estudo, pudemos perceber que o problema 

“custo do medicamento” é secundário. Os pontos relevantes que irão definir 

parâmetros mínimos para a concessão de medicamentos afastam-se, na 

realidade, do custo (que passa a compor apenas uma das dimensões da 

reserva do possível) e aproximam-se dos institutos jurídicos estudados, quais 

sejam: efetividade do direitos social à saúde, reserva do possível e mínimo 

existencial.   

Em sua proposta de tese, a delimitação do alcance do mínimo 

existencial será feita em torno de dois elementos: a imprescindibilidade do 

medicamento113 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.  

Sendo assim, conclui que a configuração do mínimo existencial torna 

irrelevante a questão do alto custo dos medicamentos ou de estes constarem 

ou não nas listas do SUS, seja a RENAME, sejam as listas excepcionais.  

Ao Estado caberá, também, a prova da inadequação e 

desnecessidade do medicamento, bem como da ausência de capacidade 

financeira do indivíduo para aquisição do fármaco114. Complementando o 

conceito com o voto exarado no RE 657.718, acrescentamos que o citado 

medicamento deve ser ou registrado na Anvisa ou passível de importação, 

                                                 
112 RE 566.471, p.11. 
113 Configura-se a imprescinbilidade, segundo o Ministro “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” 
114 RE 566.471, p. 11-13. 
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desde que, sem similar nacional, seja comprovada sua indispensabilidade para 

a manutenção da saúde, e tenha registro no país de origem115. 

Luís Roberto Barroso116, por sua vez, propõe as seguintes 

verificações: a) se o medicamento já foi incorporado ao SUS, caso em que o 

Estado deverá fornecê-lo ao requerente, exigindo a comprovação de tentativa 

de prévia obtenção na via administrativa, para promover a organização 

administrativa; b) se o medicamento pleiteado não foi incorporado pelo SUS, 

deve-se verificar: 

 

 i) a incapacidade financeira de arcar com o custo 
correspondente;  
ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento 
não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes;  
iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo 
SUS;  
iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz 
da medicina baseada em evidências; e  
v) a propositura da demanda necessariamente em face da 
União 

 

Edson Fachin117, por sua vez, assevera as ações judiciais devem ser 

prioritariamente coletivas, especialmente em atenção à isonomia e à 

organização administrativa. Como os votos anteriores, preza pela obrigação 

estatal quando o medicamento não é dispensado, mas consta nas listas da 

rede pública. Para aferir tais circunstâncias na via judicial, propôs os seguintes 

parâmetros: 

 

a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido 
pela oitiva de ofício do agente público por parte do julgador;  
b) subscrição realizada por médico da rede pública ou 
justificada impossibilidade;  
c) indicação do medicamento por meio da Denominação 
Comum Brasileira ou DCI – Internacional;  
d) justificativa da inadequação ou da inexistência de 
medicamento ou tratamento dispensado na rede pública; e  
e) laudo, formulário ou documento subscrito pelo médico 
responsável pela prescrição, em que se indique a necessidade 
do tratamento, seus efeitos, e os estudos da medicina baseada 
em evidências, além das vantagens para o paciente, 

                                                 
115 Aditamento do voto do Min. Marco Aurélio, relator do RE 566.471, p. 5. 
116 RE 566.471, p. 2. 
117 Informativo STF nº 841 de 2016. 
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comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou 
tratamentos fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. 

 

Na decisão da STA AgR nº 175, de relatoria do Min. Gilmar Mendes,  

se propõe verificar se existe política estatal que abrange a prestação de saúde 

pleiteada, caso em que o judiciário deverá determinar seu cumprimento, o que 

independe do custo do medicamento. 

Caso a prestação não esteja contemplada, cumpre verificar o motivo 

da falta. Assim, se motivação decorre de: (1) uma omissão legislativa ou 

administrativa: a prestação deverá ser efetivada; (2) de uma decisão 

administrativa de não fornecê-la; quando a motivação do ato deverá ser 

analisada; ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação, quando se deve 

sopesar as particularidades do caso, tendo em vista que a limitação legal 

poderá afetar um direito fundamental. É o caso, por exemplo, da vedação de 

circulação de medicamentos sem registro na Anvisa.  

Nos casos em que o motivo do não fornecimento é a ausência de 

tratamento específico, dever ser preferido o tratamento alternativo ofertado pelo 

SUS, salvo quando for comprovada sua ineficácia ou impropriedade.  

Quando inexistir tratamento no SUS, o Estado não poderá ser 

obrigado a arcar com tratamentos experimentais. Todavia, no caso concreto, 

caso haja tratamento não experimental disponível, há obrigação prestacional. 

O último caso trazido é o RE 271.286/RS, rel. Min. Celso de Mello. 

Superadas as discussões sobre a obrigação quanto ao fornecimento do 

fármaco, extraímos a necessidade de se verificar a hipossuficiência do autor da 

demanda quando pleiteia medicamentos fora das listas dos SUS.   
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5. CONCLUSÃO 

 

1. Os direitos fundamentais guardam os valores mais caros à 

sociedade e impõem limitações e obrigações ao poder político. 

2. Caracterizam-se pela sua historicidade, inalterabilidade, 

imprescritibilidade, irrenunciabilidade, constitucionalização, vinculação dos 

Poderes Públicos e aplicabilidade imediata. 

3. Possuem duas dimensões dignas de nota para este estudo: uma 

subjetiva e outra objetiva. A dimensão objetiva refere-se aos efeitos destes 

direitos enquanto princípios norteadores da ordem constitucional e promotores 

de políticas públicas. A dimensão subjetiva, por sua vez, refere-se à 

característica destes direitos impulsionarem uma pretensão individual positiva 

ou negativa. 

4. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. 

Constituem formas de tutela pessoal a seus titulares e tem por objetivo realizar 

a igualdade substantiva por meio de prestações positivas ofertadas pelo 

Estado, sendo passíveis de judicialização. Tem por finalidade assistir, 

especialmente, os hipossuficientes. 

5. O direito à saúde é um direito fundamental social. Rege-se pelos 

princípios da universalidade, integralidade e igualdade e deve ser promovido 

por políticas públicas e ações individuais. É dever constitucional do Estado, seu 

sujeito passivo, compreendendo solidariamente União, Estados e Municípios. 

6. O direito fundamental à saúde não se reduz a promessa 

constitucional inconsequente por seu caráter objetivo. É uma norma preceptiva 

e possui, também, uma dimensão subjetiva. Sua efetivação ocorre com ações 

específicas e com políticas públicas. 

7. A legislação infraconstitucional, especialmente a Lei n. 8.080/90, 

reitera os preceitos constitucionais, reforça o conceito de saúde como direito 

fundamental, e busca sua realização por meio de políticas públicas e ações 

específicas. Expressamente esclarece que dentre seu campo de atuação se 

incluem a a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica e a formulação da política de medicamentos. Ademais, detalha as 

diretrizes que darão o tom dessas políticas. Em síntese, se funda em 
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evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança 

do medicamento, produto ou procedimento e da sua avaliação econômica. 

8. O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei 8.080/90 e incorpora 

o conceito da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, 

indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. 

Fornece parâmetros para sua utilização, dentre os quais a exigência de registro 

na Anvisa (calcada na Lei 6.360/76). 

9. O fornecimento de fármacos de alto custo faz parte da Política 

Nacional de Medicamentos. Esta inclui em seu escopo as doenças 

consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido 

de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de 

medicamentos de custos elevados.  Alguns desses medicamentos fazem parte 

da RENAME, outros não. A definição dos fármacos deve seguir critérios 

técnicos, científicos, administrativos e econômicos, buscando efetivar a 

disposição constitucional.  

10. Os medicamentos de alto custo que não fazem parte da 

RENAME eram atendidos por meio do Programa de Medicamentos de 

Dispensação em Caráter Excepcional e, posteriormente, Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF. Estas listas, entretanto, 

não eram uniformes. Pode-se afirmar que não existiam normas específicas 

para a inclusão de medicamentos na relação de medicamentos de dispensação 

em caráter excepcional e, tampouco, a explicitação de critérios técnicos 

utilizados como base para tal. Este vazio normativo e falta de transparência foi 

uma das causas do hoje chamado fenômeno da judicialização da saúde, que 

passou por intensa escalada desde 2002. 

11. O princípio da reserva do possível passou a ser utilizado pela 

administração pública para fazer frente ao fenômeno da judicialização da 

saúde, alegando-se a limitação financeira e o princípio da reserva orçamentária 

do Executivo. 

12. Em busca do sua origem histórica, vimos que a reserva do 

possível originou-se na Alemanha, no início da década de 70, em 

paradigmática decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, no caso 

numerus clausus (BVerfGE 33, 303). O cerne da questão, entretanto, reside na 
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razoabilidade, no que o indivíduo pode razoavelmente exigir do Estado e da 

sociedade. 

13. No Brasil, a reserva do possível foi internalizada de forma 

acrítica, sem considerar o contexto social e jurídico do ordenamento de origem 

e destino. Passou a ser usada como uma cláusula genérica para alegar o limite 

financeiro e orçamentário da administração. 

14. Em contrapartida, a doutrina e a jurisprudência seguiram pela 

inaplicabilidade do limite da reserva do possível, vez que o desrespeito a um 

mínimo existencial garantido pelos direitos fundamentais significaria a violação 

dos preceitos constitucionais, que devem conformar a alocação dos recursos e 

não podem ser justificadas por alegações genéricas de limitações financeiras 

ou separação de Poderes. A preservação dos direitos fundamentais é motivo, 

inclusive, para uma excepcional interferência do Poder Judiciário na formulação 

e execução das políticas públicas. 

15. Para melhor compreender a reserva do possível e até onde ela 

poderia ser (ou não) aplicada, buscamos na doutrina e na jurisprudência 

compreender as suas principais dimensões: disponibilidade fática, jurídica, 

razoabilidade e proporcionalidade de sua aplicação frente ao direito 

fundamental em jogo. Vimos que seu principal parâmetro de limite é o que se 

convencionou chamar de mínimo existencial.   

16. O mínimo existencial, conforme verificamos, não está positivado 

expressamente na legislação pátria, mas seu preceito pode ser extraído do 

texto constitucional. No direito comparado encontramos referência ao mínimo 

existencial nas Constituições Portuguesa, Espanhola e na Lei Básica Alemã. 

17. Para entender o mínimo existencial e sua interação com a 

reserva do possível, buscamos suporte na conceituação doutrinária e em duas 

teorias: a absoluta e a relativa, que diferenciam-se pela ponderação ou não 

com outros direitos fundamentais. A teoria absoluta prega pelo mínimo 

existencial como um núcleo duro de valor absoluto e inatingível, que é 

delimitado abstratamente. A teoria relativa prega pelo núcleo essencial definido 

no caso concreto, considerando o propósito da norma que o restringe, aferido 

pelo processo de ponderação. As duas sofrem críticas, mas, a nosso ver, 

devem ser utilizadas para fornecer pontos de vista que permitam a defesa dos 

direitos. 
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18. Extraímos da doutrina que o mínimo existencial é o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais e deve ser protegido, inclusive, com 

prestações positivas pelo Estado. Sem o respeito ao mínimo existencial a 

violação aos mais básicos preceitos constitucionais é patente. Nas palavras do 

professor Derley da Cunha, “fora desse quadro, tem-se a desconstrução do 

Estado Constitucional de Direito”. Serve como farol para a elaboração de 

políticas públicas e aplicação de recursos, mitigando a discricionariedade 

política. Segundo o prof. Durval Carneiro, sua utilização, entretanto, “deve ser 

sempre ponderada com a reserva do possível, advertindo que sua utilização 

indiscriminada pode levar a um inchaço do conceito, causando – inclusive – 

sua descaracterização.”   

19. Com a construção desse embasamento teórico e com a análise 

da jurisprudência, passamos a um enfrentamento concreto dos principais 

argumentos postos no Recurso Extraordinário 566.471. Como os assuntos já 

haviam sido tratados direta ou indiretamente durante os capítulos anteriores 

buscamos acrescentar os pontos de vista dos ministros, externados pelos votos 

já disponíveis, permitindo uma possível antecipação de posicionamento pela 

manutenção da jurisprudência. Assim, apontamos que:  

i) o reconhecimento dos direitos sociais não depende de todo da 

concessão do legislador infraconstitucional;  

ii) a saúde é um direito fundamental social;  

iii) a efetivação do direito a saúde não está submetida à reserva 

orçamentária quando de põe em risco os direitos fundamentais. O mesmo vale 

para o argumento da separação de Poderes;  

iv) o direito a saúde inclui o fornecimento de medicamentos;  

v) o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas quando o 

Estado incorre em comportamento inconstitucional, inclusive na dispensação 

de medicamentos de alto custo;  

vi) a responsabilidade pela saúde é solidária e nenhum ente pode 

esquivar-se de sua obrigação quando acionado, todavia, há uma forte 

tendência a que se inclua a União, obrigatoriamente, no polo passivo, 

especialmente quando se tratar de medicamentos de alto custo não constantes 

nas listas do SUS;  
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vii) o deferimento de medicamentos por via judicial deve obedecer 

critérios de razoabilidade, adequação e necessidade. Assim, a condição 

pessoal do demandante deve ser observada;  

viii) alegações genéricas de limitação financeira não obstam a justa 

intervenção judicial, mas a limitação fática, objetivamente aferível, calcada na 

materialidade pode exonerar o Estado desta obrigação;  

ix) a judicialização da saúde, especialmente a profusão da 

microjustiça,  causam, como maior prejuízo, a desorganização administrativa e 

afetam o planejamento da política pública, mas não impediram nem 

prejudicaram a macrojustiça. Medidas entretanto, precisam ser tomadas para 

definir e esclarecer o tema, de modo que os limites fáticos, citados na reserva 

do possível, não sejam realmente sejam alcançados.   

20. Ao fim deste estudo, para compreender mais objetivamente as 

irradiações deste trabalho na realidade da saúde judicializada, juntamos as 

teses propostas pelos Ministros e casos paradigmáticos relacionados à saúde 

para encontrar alguns parâmetros. Concluímos que, vencida a discussão da 

reserva do possível, a questão “medicamentos de alto custo” perde a 

relevância. Já os medicamentos fora das listas exigem exame mais 

pormenorizado, justamente pelo embate entre a razoabilidade e 

proporcionalidade  do pedido ao confrontarem-se com o direito subjetivo à 

saúde, afeto ao mínimo existencial. 

i) É possível afirmar com serenidade que o Poder Público estará 

obrigado a fornecer medicamentos de alto custo constantes na RENAME ou 

nas listas excepcionais que não sejam dispensados, por tratar-se apenas de 

efetivação de uma política pública já existente.  

ii) No caso de medicamentos não listados (fora das políticas 

públicas) é necessário exame da incapacidade financeira do paciente, afim de 

que se verifique se o mínimo existencial está ameaçado e se o pedido é 

razoável. 

iii)  A tutela deve ser preferencialmente coletiva, em homenagem à 

organização administrativa e à isonomia. 

iv) Deve-se verificar a imprescindibilidade do medicamento, 

inexistência ou ineficiência de substituto terapêutico no SUS. 
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v)  Não pode tratar-se de medicamento experimental, sem  eficácia 

comprovada; com registro na Anvisa ou sem similar nacional, mas passível de 

importação, com registro no país de origem. Caso não haja registro, cabe 

verificar a motivação, vez que não se justifica limitar o direito à saúde, por 

exemplo, por meras questões burocráticas. 
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