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RESUMO: Desde a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU) há a 
consagração do direito de toda pessoa a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem-
estar próprios e de sua família, incluindo entre eles os cuidados médicos. Nesse cenário, para 
além da atuação da ONU, principalmente por meio da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
na garantia do direito fundamental à saúde, a responsabilidade do Estado em conferir ao 
indivíduo tal direito é premente, tendo não apenas o dever de realizar o serviço de saúde pública, 
mas também a responsabilidade de fornecer medicamentos capazes de curar e/ou tratar as 
moléstias dos pacientes. Identifica-se,  entretanto, uma problemática cada vez mais importante 
hodiernamente, a questão de quais os limites da obrigação estatal em fornecer medicamentos 
aos indivíduos. É sabido que a indústria de fármacos está em constante desenvolvimento e a 
cada dia surge uma grande quantidade de medicamentos novos, mais eficazes e com menos 
efeitos colaterais. Ainda assim, o acesso a tais medicamentos muitas vezes envolve um alto 
custo, insuportável para o indivíduo que se beneficia do acesso à saúde pública, de modo que 
surge o dever do Estado em comprar e fornecer tais medicamentos. É comum, contudo, que os 
administradores busquem esquivar-se de tal responsabilidade alegando a ausência de recursos 
públicos para tanto, sob a fundamentação da cláusula da reserva do possível e da reserva em 
matéria orçamentária. Frente a tal contexto, é cada vez mais importante a participação positiva 
do Poder Judiciário em garantir o acesso a medicamentos tradicionalmente não incluído em 
listas oficiais dos governos, tendo no Brasil, inclusive, ocorrido recentemente o julgamento por 
Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrando a possibilidade do 
Judiciário em determinar que o Poder Público forneça remédios que não estão previstos na lista 
do SUS. Ainda assim, há muita resistência na esfera administrativa em cumprir tais decisões. 
O objetivo deste ensaio é fazer uma reflexão sobre a atuação positiva do Poder Judiciário para 
garantir que o Poder Público forneça aos indivíduos acesso a medicamento, considerando quais 
seriam as eventuais ponderações de princípios fundamentais presentes em tais decisões. Como 
percurso metodológico, é utilizada uma abordagem indutiva-dedutiva das fontes jurídicas,  com 
o uso do método hermenêutico da interpretação sistemática e teleológica, bem como a 
metodologia de análise de Decisões de Tribunais para avaliar a jurisprudência acerca do tema. 
Da análise, busca-se como resultado do estudo verificar qual o impacto da atuação positiva do 
Poder Judiciário na garantia do acesso à medicamentos e consequente realização do direito à 
saúde, evitando que o Estado omita-se de seu papel de garantir tal direito. Busca-se, portanto, 
trazer à tona discussão bastante contemporânea acerca da relação entre o direito fundamental à 
saúde e os limites de atuação estatal, dimensão essa bastante relevante nas discussões de direitos 
humanos e que afeta um grande número de indivíduos ao redor do mundo. 
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