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RESUMO: A judicialização da saúde tomou proporções elevadas no contexto 
brasileiro. A alta demanda de processos com a pretensão de assegurar a 
concretização da saúde pelo Estado é fato incontroverso. No que tange ao 
recurso extraordinário 566.471, são 33.900 (trinta e três mil e novecentos) 
processos que se encontram sobrestados, aguardando a decisão do tema para 
poderem dar prosseguimento à suas demandas, segundo o Conselho Nacional 
de Justiça. Destaca-se que o citado processo está suspenso desde 2016, com 
previsão de continuidade de julgamento para o segundo semestre de 2019. 
Depreende-se, portanto, que o debate nesse momento ganha importância e 
visibilidade, momento adequado para que se retome com força essa disputa. À 
vista disso, a discussão da presente pesquisa se consubstancia no exame dos 
votos já proferidos no recurso extraordinário sob análise, que possuem o 
seguinte enfoque: o fornecimento de remédio de alto custo pelo Estado ao 
portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 
Pretende-se, assim, analisar se os referidos posicionamentos irão contribuir para 
a concretização do direito à saúde, ou se essa realidade permanecerá distante. 
Para isso, duas perspectivas centrais serão consideradas. Por um lado, a 
garantia conferida pela Constituição à saúde, como requisito básico para a 
consolidação da dignidade humana. Por outro lado, a ótica econômica de que o 
Estado, por possuir recursos finitos, não poderia financiar todos os 
medicamentos e tratamentos de saúde, na chamada “Reserva do Possível”. 
Numa terceira hipótese, analisa-se se o ativismo da Suprema Corte irá preencher 
as lacunas existentes dessa matéria, ou se a insegurança jurídica será mantida.  
O julgado em exame foi escolhido por ser um caso paradigma na judicialização 
da saúde, vez que possui tema de Repercussão Geral (tema nº 06), e irá orientar 
os processos e demandas de todo o país. Assim, espera-se que se institua um 
entendimento pacífico e se estabeleça segurança para quem necessita das vias 
judiciais para a concretização desse direito. À vista disso, os votos até então 
proferidos se consolidam como verdadeiros marcos para a discussão da matéria 
no Brasil. Assim, precipuamente será feita uma delimitação teórica, com o 
objetivo de se instituir balizas na compreensão dos posicionamentos adotados. 
Após, os votos proferidos serão analisados, trazendo suas diferenciações, 
semelhanças e inclinações nas perspectivas citadas (Direito à Saúde x Reserva 
do Possível). Por fim, será examinado se os argumentos trazidos de fato geram 
efetivação a esse direito fundamental, ou se o STF poderá eximir o Estado de 
sua obrigação constitucional. Como resultado preliminar, verifica-se que os 
julgadores ainda que reconheçam o direito à saúde como verdadeiro basilar, 
instituem várias premissas para o fornecimento do medicamento pelo Estado. 
Tais condições podem ensejar numa série de dificuldades para o requerente do 
medicamento e, dessa forma, a concretização da saúde estaria mais longe de 



ser alcançada. Ademais, percebe-se que ao se estabelecer requisitos subjetivos 
e não delimitados, os tribunais do país continuarão em dissonância, e os que 
necessitam da ajuda do Estado continuarão desprotegidos na insegurança 
jurídica que permeia o país. 
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