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Resumo: Este trabalho visa identificar qual é o perfil decisório do STF nos casos de concessão de 
medicamentos à população.Tal estudo se justifica pela relevância desse assunto para o Direito e para 
os cidadãos, uma vez que a tutela à saúde é de extrema importância em nosso ordenamento jurídico. 
Para a compreensão dessa temática, tornou-se necessária a realização de um estudo minucioso em 
decisões relacionadas a medicamentos e proferidas pela Corte Constitucional. A pesquisa realizada, 
inicialmente, consistiu na realização de um levantamento bibliográfico sobre a previsão constitucional 
da tutela à saúde e a sua judicialização no atual contexto brasileiro. Posteriormente, a metodologia de 
trabalho baseou-se em um estudo descritivo, fundamentado na análise de três votos proferidos pelo 
Supremo Tribunal Federal a respeito dessa temática. Através dessa análise, foi possível concluir que 
o perfil do STF nesse aspecto pode ser definido como conservador, tendo em vista que todas as 
decisões demonstravam uma análise minuciosa do caso concreto, pautado, sobretudo, pelo princípio 
da reserva do possível. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como tema o perfil discricionário do Supremo Tribunal 

Federal no que tange às demandas judiciais que versam sobre o fornecimento de 

medicamentos. Nessa perspectiva, o estudo visa identificar qual é o perfil adotado 

pela Corte Constitucional através da análise de votos proferidos pela Corte 

Constitucional. 

Cabe destacar que o direito à saúde encontra-se expressamente garantido 

em nossa legislação através de previsão constitucional. De acordo com a lei maior, a 

saúde é direito de todos os cidadãos e também é dever do Estado garanti-la 

mediante políticas sociais e econômicas. O que ocorre, porém, é que em diversos 

casos é necessário que os cidadãos recorram ao judiciário para conseguirem ter 

acesso a medicamentos que não estão na lista dos fármacos que devem ser 

concedidos gratuitamente pelo SUS. Logo, a judicialização nesses casos, tem se 

tornado comum em decorrência das negativas administrativas de se conseguir o 

fármaco junto ao Sistema Único de Saúde. 
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Nesse aspecto, o tema preterido tem relevância por se tratar de uma 

disciplina de cunho constitucional que reflete diretamente na vida e saúde dos 

cidadãos que necessitam da ingestão de determinados medicamentos para o 

tratamento de enfermidades e não tem condições financeiras de arcar com a compra 

dos mesmos.  

Nesse contexto, para motivar a realização desse estudo, levantou-se o 

seguinte questionamento: „‟Qual é o atual posicionamento do STF  no que tange o 

fornecimento de medicamentos? ‟‟ 

Diante dessa discussão acadêmica, a hipótese a ser comprovada afirma que 

o Supremo Tribunal Federal apresentou um perfil conservador no que tange ao 

fornecimento de medicamentos para a população de baixa renda.  

Para a realização do estudo, foi utilizada uma metodologia de trabalho que se 

fundamentou em uma pesquisa descritiva à três votos proferidos pela Corte 

Constitucional, na qual se analisou os critérios utilizados pelos desembargadores 

para sua tomada de decisão.  

Além disso, destaca-se também que foi necessária, inicialmente, a realização 

de um levantamento bibliográfico sobre esse assunto demonstrando conceitos e 

dispositivos legais essenciais à compreensão da temática abordada.  

Os resultados da pesquisa realizada apontaram um posicionamento 

permissivo por parte da corte que analisou o caso e optou pelo bem dos cidadãos 

determinando a concessão dos medicamentos necessários para a saúde mental à 

população do Estado do Pará, determinando, inclusive multa para o Órgão Estatal e 

a Fundação por não terem cumprido com sua obrigação mesmo após o envio da 

verba pertinente pela União. 

Diante do exposto, apresenta-se a seguir os conceitos já definidos pela 

doutrina sobre a judicialização da saúde e a análise dos posicionamentos do STF a 

respeito desse tema. 

 

2. Desenvolvimento 

2. 1 O Direito à Saúde e sua previsão constitucional 
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O Direito à vida está resguardado na legislação brasileira e classifica-se como 

fundamental para todos os cidadãos. Nessa perspectiva, o art. 5º da Constituição 

Federal Brasileira assevera:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (...)  

 

Sendo assim, verifica-se que a Carta Magna estabelece o direito à vida como 

fundamental para todos os cidadãos, independente de sua raça, etnia ou condição 

social.  

Na mesma perspectiva, o direito à saúde também encontra proteção 

constitucional na medida em que está previsto como um direito social e é apontado 

na Lei Maior como um dever do Estado. Sendo assim, vejamos o que preleciona o 

art. 196 da Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

Dessa maneira, verifica-se que a própria carta magna versa sob a 

responsabilidade do Estado em garantir a saúde aos cidadãos ressaltando a 

necessidade de se desenvolver políticas públicas, sociais e econômicas que visem 

amenizar o risco de doença e outros agravos, bem como garantir acesso universal e 

igualitário para o acesso à saúde em território nacional.  

O direito à saúde, doutrinariamente classifica-se como um direito de segunda 

geração, uma vez que foi estabelecido com fundamento no princípio da igualdade. 

Insta salientar que, os direitos sociais visam à promoção da justiça social (MORAIS, 

2011). 

No mesmo sentido, Barros (2003, p. 29) apresenta a classificação 

terminológica para o direito à saúde, vejamos:  

 

[…] a melhor classificação terminológica a ser adotada para o caso 
da saúde é aquela que a enquadra enquanto direito humano 
fundamental. Isto porque além de revelar a concepção de matriz 
internacional com proteção de certos valores e reivindicações 
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essenciais de todos os seres humanos, resguarda a 
fundamentalidade formal decorrente da positivação constitucional, 
com a vantagem de ressaltar a unidade essencial e indissolúvel entre 
direitos humanos e direitos fundamentais. 

 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que o direito à vida e à saúde estão 

consolidados pela doutrina alienígena e nacional como o topo das condições 

humanitárias, ainda que alguns países permitam  que os indivíduos decidam sobre a 

disposição do direito a vida com a realização da eutanásia, por exemplo 

(GOUVÊA,2004).  

Sendo assim, é latente a importância e relevância do desenvolvimento de 

estudos acadêmicos a respeito da garantia do direito à vida e à saúde em nosso 

país, uma vez que vivenciamos uma realidade economicamente difícil para a maioria 

da população, que se vê carente de recursos econômicos para arcar com serviços 

de saúde privados e não se encontra abarcada por políticas de saúde pública 

eficientes. 

 

2.2 A inércia do Estado e a necessidade de judicializar a tutela ao 

fornecimento de medicamentos 

 

Conforme exposto, a previsão constitucional a respeito do direito à saúde 

aponta a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que garantam a 

concessão dos serviços humanitários de saúde a todos os brasileiros. Contudo, por 

diversos fatores políticos e econômicos que não merecem ser abordados nesse 

estudo, sabe-se que o serviço público de saúde prestado em muitos locais não é 

suficiente para a devida e efetiva garantia da saúde para os brasileiros.  

Além da prestação de serviços de saúde pública propriamente ditos como, por 

exemplo,o fornecimento de medicamentos, a existência de unidades de pronto 

atendimento gratuitas, hospitais equipados para a realização de internações, 

cirurgias e internações e profissionais qualificados para a realização desses 

atendimentos, outro aspecto merece ser abordado pelas políticas públicas: a 

concessão de medicamentos à população carente.  

De acordo com Morais (2008), as políticas públicas conforme a previsão 

constitucional devem perseguir a prevenção e o tratamento de doenças, afim de 



5 
 

garantir a saúde a todos os cidadãos. Ainda segundo a autora, relacionando o que 

foi exposto à concessão de medicamentos, verifica-se que o poder público têm o 

dever de conceder os fármacos necessários para que a população possa promover 

os tratamentos necessários às enfermidades que lhe acometerem.  

Nesse aspecto, com a prolação da Constituição Federal em 1988, o Estado 

se viu obrigado a promover inúmeras políticas que garantissem a efetividade dos 

direitos estabelecidos pela Carta Magna. Porém, as políticas de saúde foram 

vislumbradas como ineficientes por diversos setores da população que acabaram 

por buscar judicialmente a garantia de seus direitos. Nesse contexto, Morais (2008, 

p. 3) destaca que:  

 

No início, as ações tinham por objeto, em sua quase totalidade, 
tratamento e o fornecimento de medicamentos para terapia de 
doenças decorrentes do vírus da AIDS. Os Tribunais pátrios, 
entretanto, não deram guarida a essas pretensões, sob o argumento 
de que se tratava de norma programática, desprovida de eficácia 
plena. 

 

Nesse sentido, a sociedade se mobilizou com a causa após o recebimento de 

diversas negativas a respeito do tratamento da AIDS sob a justificativa acima 

relacionada, foi promulgada a Lei 9.313, em 13 de novembro de 1996, que garante o 

tratamento gratuito mediante ação do Ministério da Saúde, a todos que forem 

acometidos pelo vírus da AIDS, sendo, os fármacos necessários concedidos pelo 

Sistema Único de Saúde.  

Outro item que merece destaque é a criação do Sistema Único de Saúde em 

1990, que profetizou sobre a necessidade de se reformular a política de 

medicamentos existente em nosso país e teve como sua primeira ação a criação da 

legislação acima mencionada. Nesse sentido, Barros (2016, p. 59):  

 
No Brasil, com a Constituição Cidadã de 1988 e a criação do SUS, 
surgiu a Lei nº 8.080/90 que determinou que a formulação da política 
de medicamentos faria parte do âmbito de atuação do Sistema Único 
de Saúde; contudo, só ocorreu a primeira medida, com a 59 
promulgação da nº Lei nº 9.313/96 a respeito do fornecimento de 
medicação gratuita para pacientes HIV/AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome ou Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirid). 
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De acordo com Morais (2008), a simples prolação da Lei nº 9313/96 não foi 

suficiente para resolver os conflitos gerados entre o Sistema de Saúde Pública e os 

envolvidos, que muitas vezes viam seus direitos previstos na legislação não serem 

cumpridos e passavam a recorrer ao judiciário visando a sua concessão.  

Outro importante momento sobre esse período de adaptação da formulação 

política de medicamentos em nosso país foi a publicação da Portaria nº 3918/ 98 

que determinou a criação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) com a 

finalidade de “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais” (NEGRI, 2002, p. 11). 

Nesse aspecto, segundo a OMS, os medicamentos determinados como 

essenciais são todos aqueles básicos e indispensáveis para atender a maioria dos 

problemas de saúde da população. 

Diante do exposto, observa-se que é inúmero do rol de enfermidades que 

podem acometer a população, sendo algumas dessas doenças ainda objeto de 

estudo e experimentos que viabilizem o seu melhor tratamento. Nesse ponto, 

conclui-se que é impossível que a política de medicamentos abarque em seu rol 

todos os fármacos necessários ao tratamento de todas as síndromes ou 

enfermidades que possam surgir.  

Nessa linha de raciocínio, é possível apontar tal premissa como um grande 

desafio para a concessão dos medicamentos na via administrativa, uma vez que o 

governo para conceder o fármaco gratuitamente necessita que ele esteja no rol de 

medicamentos definidos como essenciais.  

Nesse sentido, para que um fármaco entre para o rol de medicamentos 

essenciais e também para que eles possam ser comercializados de forma geral, é 

necessária a adaptação deste a uma série de regulamentos que atestem que a 

substância é segura para a comercialização.  

Desse modo, Nunes (2010) disserta que o que significa segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos à luz da lei.  Para o autor, medicamentos seguros são 

aqueles cujos efeitos terapêuticos advindos de sua utilização superam todos os seus 

efeitos colaterais, isto é, o medicamento traz mais benefícios do que malefícios; 

medicamento eficaz é aquele que, em um ambiente ideal, comprova atuar sobre a 

enfermidade que se propõe a tratar; e, medicamento de qualidade é aquele que 
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comprova obedecer às regras das Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedidas 

pela Anvisa, consistente em um conjunto de exigências necessárias à fabricação e 

controle de qualidade de produtos farmacêutico.  

Além do exposto, verifica-se que a negativa do pedido de concessão de 

determinado medicamento na via administrativa pode se dar sob a justificativa de 

que ele não está no rol de tratamentos fornecidos pelo SUS ou pela justificativa de 

insuficiência de recursos, conforme trataremos a seguir.  

 

2.3 Os pedidos de concessão de medicamento que chegam ao STF 

 

A temática abordada pela pesquisa a ser realizada, possui diversos fatores 

que a permeiam, que vão desde a necessidade do aprimoramento das políticas 

públicas de saúde até as questões econômicas que impossibilitam o Estado a 

conceder determinado medicamento ou arcar com algum tratamento de alto custo.  

Nesse sentido, verifica-se que diante da negativa pela via administrativa o 

cidadão se vê obrigado a recorrer ao judiciário visando a concessão do fármaco que 

lhe é necessário para a administração da sua saúde e fora negado pelo poder 

executivo.  

De acordo com Nunes (2016, p. 505): 

 
[…] as demandas judiciais dão visibilidade aos vazios assistenciais e 
às dificuldades enfrentadas pelos cidadãos no acesso aos serviços 
de saúde, apontando suas necessidades e contribuindo para a 
avaliação do sistema. Contudo, alguns autores têm discutido seu 
papel na incorporação de medicamentos no mercado e no SUS. 

 

O primeiro aspecto a ser abordado nesse caso das demandas judiciais para a 

concessão de medicamentos seria o da competência para o fornecimento destes ao 

cidadão. Nas palavras de Barroso (2009, p.41):  

 
No que toca particularmente à distribuição de medicamentos, a 
competência de União, Estados e Municípios não está explicitada 
nem na Constituição nem na lei. A definição de critérios para a 
repartição de competências é apenas esboçada em inúmeros atos 
administrativos federais, estaduais e municipais, sendo o principal 
deles a Portaria nº 3.916/98, do Ministério da Saúde, que estabelece 
a Política Nacional de Medicamentos. De forma simplificada, os 
diferentes níveis federativos, em colaboração, elaboram listas de 
medicamentos que serão adquiridos e fornecidos à população. 
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Desse modo, verifica-se que os casos que chegam ao Supremo Tribunal 

Federal para a análise, tratam-se de negativas administrativas recebidas em todas 

as outras demais esferas do poder executivo.  

Com efeito, abaixo segue a ementa de uma importante e recente decisão do 

STF a respeito da demanda de medicamentos:  

 

Ementa: DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PORTADORES DE 
TRANSTORNOS MENTAIS – DESATENDIMENTO DOS 
COMANDOS CONSTITUCIONAIS QUE TRATAM DIRETAMENTE 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DESCUMPRIMENTO DE 
ENCARGO POLÍTICO-JURÍDICO - COBRANÇA POR PARTE DA 
UNIÃO PARA QUE OS RÉUS CUMPRAM SUA PARCELA DE 
RESPONSABILIDADE NO ATENDIMENTO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM 
TRANSTORNOS MENTAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 
DO JUDICIÁRIO PARA A GARANTIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DE 
DIREITOS DE PESSOAS VULNERÁVEIS – REPASSE DA UNIÃO 
COMPROVADO ACERVO PROBATÓRIO EXAMINADO EM 
PROFUNDIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM 
RATIFICAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – 
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E 
MULTA EM PATAMAR RAZOÁVEL - AGRAVOS AOS QUAIS SE 
NEGA PROVIMENTO. I - O direito fundamental à saúde dos 
portadores de transtornos mentais encontra arrimo não somente nos 
arts. 5º, 6º, 196 e 197 da Carta da República, como também nos arts. 
2º, § 1º, 6º, I, d, da Lei 8.080/1990, na Portaria 3.916/1998, do 
Ministério da Saúde, além dos artigos 2º, 3º e 12, da Lei 
10.216/2001, que, conforme visto, redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental no Brasil. II – A linha de argumentação 
desenvolvida pelo Estado requerido quanto à insuficiência 
orçamentária é inconsistente, porquanto comprovado que os 
recursos existem e que foram repassados pela União, não se 
podendo opor escusas relacionadas com a deficiência de caixa. III – 
Comprovação nos autos de que não se assegurou o direito à saúde 
dos portadores de transtornos mentais no Estado do Pará, seja da 
perspectiva do fornecimento de medicamentos essenciais ao seu 
tratamento, seja no que diz respeito à estrutura física e 
organizacional necessárias à consecução dos objetivos previstos 
pelo legislador constitucional e também pelo ordinário ao editar a Lei 
10.216/2001. IV - A hipótese dos autos não cuida de implementação 
direta de políticas públicas, mas sim de cobrança realizada 
diretamente pela União, com fundamento na competência 
constitucional concorrente, para que os requeridos cumpram a sua 
parcela de responsabilidade no atendimento da política nacional de 
assistência aos pacientes com transtornos mentais. V - A omissão 
dos réus em oferecer condições de saúde digna aos portadores de 
transtornos mentais exigiu a intervenção do Judiciário, tal como 
solicitado pela União para que, pelo menos, o núcleo essencial da 
dignidade da pessoa humana lhes seja assegurada, não havendo 
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margem para qualquer discricionariedade por parte das autoridades 
locais no tocante a esse tema, ainda mais quando demonstrados os 
repasses do executivo federal para a concessão desse mister. VI – 
Os usuários dos serviços de saúde, no caso, possuem direito de 
exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento 
da referida obrigação e, na hipótese, a União demonstrou que fez a 
sua parte, com o que se credenciou a cobrar dos requeridos a 
observância de suas obrigações. VII - Os argumentos lançados nos 
agravos não são inéditos e já foram devidamente sopesados. A 
própria dedução de pedido alternativo de simples dilação de prazo 
para o adimplemento das medidas impostas indica que o recurso 
apresentado não deve prosperar. Ademais, ficaram bem divisadas as 
esferas de responsabilidade da União e da parte ré no atendimento 
aos portadores de transtornos mentais. Análise exaustiva do acervo 
probatório, tanto da perspectiva da falta de medicamentos, quanto no 
que se refere à instalações físicas, passando, ainda, pela reiteração 
de comportamento omisso por parte dos réus em oferecer condições 
de saúde digna aos portadores de transtornos mentais. VIII-Assim, 
contrariamente ao sustentado pelas agravantes, in casu, o Judiciário 
está plenamente legitimado a agir, sobretudo em benefício dos 
portadores de transtornos mentais, pessoas vulneráveis que 
necessitam do amparo do Estado. Prazo razoável fixado para a 
adoção de medidas de extrema importância para o atendimento dos 
portadores de deficiência mental e a multa bem aplicada em patamar 
proporcional para estimular o cumprimento da obrigação, sem 
prejudicar a prestação pela parte ré de outras políticas públicas. IX -
Agravos regimentais a que se nega provimento. 
(ACO 1472 AgR-segundo, Relator(a):  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2017, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 15-09-2017 PUBLIC 18-
09-2017) 

 

Observa-se na jurisprudência supramencionada, que a demanda acima 

tratava-se de um agravo regimental interposto pela Fundação Pública Estadual 

Hospital das Clínicas Gaspar Viana e pelo Estado do Pará em face da União. Tal 

procedimento foi interposto pela União com o objetivo de que fossem concedidos 

medicamentos de saúde mental pelos réus aos doentes mentais do Estado do Pará.  

Superadas as questões processuais, o Ministro Ricardo Lewandowski ratificou 

a liminar previamente concedida que determinava que os réus concedessem os 

devidos medicamentos de saúde mental determinados pelas diversas normas 

estaduais e federais que regulamentam a matéria citada.  

Nesse aspecto, verifica-se no inteiro teor do voto retro que o relator 

esclareceu o conteúdo que o procedimento fora instaurado para a cobrança pela 

União aos acusados, sob a alegação de competência constitucional competente 
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entre os autuados para a concessão dos medicamentos de saúde mental no Estado 

do Pará, vejamos:  

 

A hipótese aqui examinada não cuida de implementação direta, pelo 
Judiciário, de políticas públicas, amparadas em normas 
programáticas, supostamente abrigadas na Carta Magna, mas sim 
de cobrança realizada diretamente pela União, com fundamento na 
competência constitucional concorrente, para que os requeridos 
cumpram a sua parcela de responsabilidade no atendimento da 
política nacional de assistência aos pacientes com transtornos 
mentais. 
 

Através da decisão supramencionada verificou-se um posicionamento 

permissivo por parte da corte que analisou o caso e optou pelo bem dos cidadãos 

determinando a concessão dos medicamentos necessários para a saúde mental à 

população do Estado do Pará, determinando, inclusive multa para o Órgão Estatal e 

a Fundação por não terem cumprido com sua obrigação mesmo após o envio da 

verba pertinente pela União. 

Contudo, verifica se que a Corte Constitucional observa os limites impostos 

pelo princípio da reserva do possível para explanar suas decisões.  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa bibliográfica e descritiva realizada visou determinar qual foi o perfil 

adotado pelo STF nos julgamentos nas demandas de fornecimento de 

medicamentos.  

O trabalho realizado inicialmente consistiu em uma revisão bibliográfica a 

respeito do tema abordado demonstrando a constitucionalidade do direito à saúde, 

bem como foi contextualizada a atual situação de nosso sistema de saúde no que 

tange à concessão de fármacos principalmente aos cidadãos de baixa renda.  

Através das pesquisas realizadas, demonstrou-se a importância das 

legislações que regulamentam o Sistema Único de Saúde bem como a concessão 

de medicamentos para os cidadãos.  

No desenvolvimento do trabalho foram abordados três votos emitidos pelo 

Supremo Tribunal Federal, dessas jurisprudências foi possível extrair conhecimentos 

muito importantes a respeito da matéria doutrinária que abarca a constitucionalidade 
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da concessão de medicamentos, bem como foi possível conhecer o tipo de 

demanda que chega ao judiciário para esse tipo de causa de pedir.  

Através da investigação científica realizada foi possível  verificar a hipótese de 

discussão levantada no início da pesquisa, a qual se identificou que o perfil adotado 

pela corte suprema nesse período foi conservador, apenas possibilitando a 

concessão dos fármacos nos casos em que a legalidade do direito à droga estava 

devidamente comprovada nos autos, se pautando essencialmente pelo princípio da 

reserva do possível. 

O trabalho realizado permitiu que abordasse a ineficácia do Sistema Único de 

Saúde brasileiro e a necessidade de se recorrer ao judiciário para garantir a 

efetividade do direito à saúde para todos os cidadãos. Sendo assim, a possível 

solução para a discussão levantada pela pesquisa seria o desenvolvimento e o 

aprimoramento das políticas públicas existentes no que tange à concessão de 

medicamentos aos cidadãos, bem como a criação de novos programas de saúde 

que visem a efetividade dos seus direitos aos cidadãos.  
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