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A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE 
 

 

RESUMO 

Este trabalho dedica-se à análise da justiciabilidade do direito à saúde, no 

sentido da possibilidade da intervenção do Poder Judiciário para garantia da plena 

efetivação do direito à saúde. Precedem à abordagem do tema considerações sobre 

Estado de Direito, Dignidade da Pessoa e Direitos Fundamentais, enquanto 

pressupostos necessários ao exame aprofundado do objeto principal. Na fase 

seguinte serão analisados os contornos do direito à saúde, sua natureza, seu titular, 

o Sistema Único de Saúde, a divisão de competências, o fornecimento de 

medicamentos e seu regramento legal, bem como os elementos indicativos da 

justiciabilidade do direito à saúde. Nas demandas envolvendo o direito à saúde, têm 

sido apresentados dois óbices para a intervenção judicial nas políticas públicas de 

saúde: a reserva do possível e a tripartição funcional de poder, os quais serão 

analisados, indicando-se como a sua interpretação deve ocorrer, de modo a otimizar 

a eficácia do direito à saúde. Por último, o estudo do papel do Judiciário, os limites 

de sua intervenção e o trato da matéria pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal também serão abordados na presente dissertação. 

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direito à saúde. Mínimo essencial. Reserva 

do possível. Justiciabilidade. Intervenção em políticas públicas.    
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JUSTICIABILITY OF THE RIGHT TO HEALTHCARE 
 

 

ABSTRACT 

This paper has the purpose of analyzing the justiciability of the right to 

healthcare, which the Judicial Branch may have to intervene to ensure its full 

effectiveness. Considerations about the Rule of Law, Human Dignity and 

Fundamental Rights come before the discussion of the issue as assumptions 

necessary to the deep analysis of the main subject. Thereafter, inherent topics of the 

right to healthcare will be analyzed, its nature, holder, the Brazilian Unified Health 

System, the distribution of duties, medication supply and legal rules, as well as 

elements appointing the justiciability of the right to healthcare. There are two 

obstacles for the court intervention of public healthcare policies in demands involving 

the right to healthcare: reserve for contingencies and the functional separation of 

powers, which shall be analyzed and interpreted, with a view to optimize the 

effectiveness of the right to healthcare. Lastly, the study of the Judicial Branch’s role, 

the limits of its interventions and the handling of the issue by authorities of the 

Federal Supreme Court are also discussed in the essay herein. 

 

Keywords: Fundamental rights. Right to healthcare. The Essential Rights of Man. 

Reserve for contingencies. Justiciability. Intervention in public policies. 
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A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação trata da justiciabilidade do direito à saúde, 

particularmente diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

Para a análise do tema, é necessária uma abordagem preliminar de 

alguns pressupostos: Estado de Direito, Dignidade da Pessoa e Direitos 

Fundamentais. 

Nesse sentido, o que se tem em vista é não somente a expectativa, mas o 

direito fundamental à saúde da pessoa humana dentro de um Estado Democrático 

de Direito, que elege a dignidade humana como um dos seus fundamentos e 

destaca que dentre os seus objetivos estão a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária e a promoção do bem-estar de todos.  

Além disso, reconhece-se que muitas vezes é preciso o apoio do Estado 

para a realização do direito à saúde, legitimando-se assim o socorro ao Judiciário 

como medida extrema para compatibilizar as ações afirmativas com os comandos 

constitucionais de políticas públicas de saúde. 

Não se desconsidera que se trata de direito de cunho universal que 

depende não apenas dos investimentos do Estado, mas implica custos e opções 

variadas, bem como depende de pesquisa científica constante para sua otimização. 

Entretanto, tais considerações devem ser dimensionadas com uma teoria de direitos 

fundamentais contemporânea voltada para a implementação de direitos sociais. 

Não falta legitimidade ao Estado para a promoção do direito à saúde, pois 

se observa que a grande problemática lançada na justiciabilidade de tal direito 

relaciona-se especificamente à execução das políticas públicas e questões de ordem 

orçamentária e econômica. 

Assim, o que se pretende evidenciar é a existência de uma base 

doutrinária sólida para a compatibilização da dialética relação entre dever do Estado 

e direito do cidadão à saúde. Revela-se, pois, a existência de fundamentos apoiados 

em valores como a vida, a dignidade humana, de um lado, e a incompatibilidade da 

realização do direito frente a questões de ordem financeira e as escolhas trágicas 

que a Administração deve fazer face à escassez de recursos. 
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Na realidade, entende-se que a ordem jurídica contemporânea não 

permite que os interesses de cunho econômico e meramente patrimonial venham se 

sobrepor a direitos fundamentais, principalmente quando se trata do direito à 

preservação da saúde ou, em última instância, do próprio direito à vida digna. 

Para o desenvolvimento adequado do tema dessa dissertação, serão 

considerados o direito positivado na Constituição Federal e todas as normas 

infraconstitucionais atinentes ao direito à saúde, as abordagens doutrinárias a 

respeito do tema e o trato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tais 

considerações legitimam a ação estatal no sentido da efetivação do direito em 

análise, porque compete aos poderes constituídos a realização de todos os direitos 

fundamentais e a plenitude da cidadania. 

Destaque-se, também, que serão consideradas as omissões do Estado e, 

consequentemente, as reivindicações diante do Judiciário para que se posicione 

como implementador do direito à saúde, impondo atuação compatível com os 

comandos constitucionais e cumprindo sua função no Estado Democrático de 

Direito. 

A interpretação do sistema de direitos fundamentais enquanto sistema 

aberto de normas e princípios e a fundamentalidade do direito à saúde levam a um 

trato peculiar dos óbices como o da reserva do possível e o da tripartição funcional 

de poderes. Constata-se uma postura inovadora do Poder Judiciário frente às 

demandas e as problemáticas atualizadas do tema. 

Analisa-se a compatibilização dos dispositivos constitucionais que 

legitimam a justiciabilidade do direito à saúde e, ainda que se reconheça a 

relatividade de tal direito, há um núcleo essencial que se sobrepõe a questões de 

ordem orçamentária. De outro lado, é possível observar que o cumprimento dos 

comandos constitucionais por parte do Estado, mediante a provocação judicial, nas 

suas funções mais ínsitas, como a promoção da saúde e a distribuição de 

medicamentos, não desvirtua as funções dos poderes constituídos, tampouco afeta 

sua discricionariedade, mas sim, cumpre a finalidade social que o Direito impõe.   

O móvel desse trabalho é a dificuldade que existe para a realização plena 

do direito à saúde e todos os questionamentos pertinentes à sua justiciabilidade: a 

ineficácia do Poder Executivo na implementação das políticas públicas sobre saúde, 

a destinação dos recursos, os limites e intervenção do Judiciário no conhecimento 

das demandas, a ligação imediata entre o direito à saúde e a vida digna. 
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O desenvolvimento do tema traz a dificuldade prática para a solução da 

relação dialética entre questões de ordem orçamentária, a separação das funções e 

o direito à saúde, a urgência no fornecimento de medicamentos, a integralidade e a 

universalidade do direito à saúde etc. 

Enfim, pretende-se, com a realização dessa dissertação, contribuir para a 

compreensão dos polêmicos contornos do direito à saúde e comprovar sua plena 

justiciabilidade.   
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CAPÍTULO 1. PRESSUPOSTOS DOUTRINÁRIOS PARA EXAME DO TEMA 
 

A análise dos contornos da justiciabilidade do direito à saúde está 

diretamente ligada a alguns pressupostos que demandam abordagem preliminar. 

A evolução dos direitos fundamentais, assim como o seu conteúdo, estão 

intrinsecamente ligados ao desenvolvimento do Estado de Direito, “cuja essência e 

razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem”.1 

Com efeito, a limitação de poder e a dignidade humana na pós-

modernidade se encontram interligados. 

A Constituição de 1988 deu um enfoque privilegiado aos direitos 

fundamentais, seja pelo posicionamento topográfico que estes detém, revelando a 

importância do elemento humano para o constituinte originário, seja em razão da 

extensão desse rol. Consigne-se, a propósito, que é a primeira vez que os direitos 

sociais integram expressamente o catálogo de direitos e garantias fundamentais. 

Nesse sentido, Estado de Direito, Dignidade Humana e Direitos 

Fundamentais revelam-se como pressupostos para uma abordagem sobre o tema 

principal do presente trabalho.  

 
 
1.1 Estado de Direito 

 
A expressão “Estado de Direito” tem sua origem no direito constitucional 

alemão, no século XIX, por volta do ano de 1848, traduzindo-se na expressão 

Rechtsstaat, criada por Robert Von Mohl,2 que tinha uma concepção liberal do 

Estado de Direito, limitando-se a exercer o “seu poder na esfera das relações 

públicas, sem imiscuir-se na órbita privada do indivíduo”,3 ou seja, tratava-se de um 

estado antagônico ao Estado de Polícia, que sobre tudo poderia dispor.4 

                                                           
1
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 36. 
2
 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 9-10. 
3
 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 10. 
4
 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 

Direito Constitucional Positivo. 15. ed.  Belo Horizonte: Del Rey, 2009. Afirma o autor: “O Estado de 
polícia é o modelo mais significativo do Estado absoluto, ao qual corresponde o despotismo 
esclarecido do século XVIII. O Estado aqui é concebido como ente que visa ao interesse público e o 
monarca age com plena liberdade para atingi-lo. Mas é neste período que a lei prevalece sobre o 
costume como fonte de direito, organizam-se os exércitos nacionais e estrutura-se a função 
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A primeira ideia que se tem ao se utilizar a expressão é a da força da lei, 

que tem suas raízes na Antiguidade, pois os gregos já afirmavam que eram 

governados por leis e não por homens e, na Idade Média Cristã, já se questionava o 

primado da lei frente ao despotismo, segundo Pablo Lucas Verdú.5 

Para o direito contemporâneo, trata-se de conceito de suma importância, 

uma vez que informa todo o sistema legal dos Estados que tem a Democracia como 

forma de governo e, nesse sentido, parece mais apropriada a expressão Estado 

Constitucional ou Estado Legal,6 que está vinculada a determinadas características 

de Estado, que serão abordadas no decorrer do presente trabalho, e que certamente 

a maior parte dos operadores de Direito tem exata noção do seu oposto: o “Estado 

de não direito”. A propósito, sabe-se, inclusive, que os estados que adotam regimes 

totalitários, tais quais as ditaduras, não são “Estado de Direito”, tanto que Canotilho7 

adverte: 

 
Tomar a sério o Estado de direito implica, desde logo, recortar com 
rigor razoável o seu contrário – o “Estado de não direito”. Três ideias 
bastam para o caracterizar: (1) é um Estado que decreta leis 
arbitrárias, cruéis e desumanas; (2) é um Estado em que o direito se 
identifica com a “razão do Estado”, imposta iluminada por “chefes”; 
(3) é um Estado pautado por radical injustiça e desigualdade na 
aplicação do direito [...] é aquele em que existem leis arbitrárias, 
cruéis e desumanas que fazem da força ou do exercício abusivo do 
poder o direito, deixando sem qualquer defesa jurídica eficaz o 
indivíduo, os povos e as minorias [...] 

 

Nos Estados de “não direito” há uma dualidade, “há dois pesos e duas 

medidas na aplicação das normas jurídicas consoante as pessoas em pauta”.8 A 

arbitrariedade é marca fundamental. 

                                                                                                                                                                                     
jurisdicional. O Estado intervém em algum setores, como o econômico, o cultural e o de assistência 
social.”, p. 88.  
5
 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 5. 
6
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2. tir., 2009. Afirma o autor sobre a expressão: “O Estado de Direito, no século XX, se 
transformou para usar a expressão que Carré de Malberg cunhou, num mero Estado legal. Este, em 
última análise, recusa a subordinação do Estado a um Direito a ele superior [...] E que a Constituição 
não passa de uma lei, mais alta que as outras, que se estabelece por um procedimento mais 
complexo que o ordinário. O Estado legal guarda o princípio de que, por meio de lei, é ditada a 
conduta dos particulares, que a lei é condição e limite da atuação dos órgãos públicos, todavia encara 
como instrumento para realização de objetivos politicamente definidos.”, p. 41. 
7
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, acesso em 14.03.2011, p. 4. 
8
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, consulta em 15.03.2011, p. 4. 
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Foi justamente pautado na eliminação do arbítrio do Estado de “não 

direito” que surge o “Estado de Direito”, no século XVIII. A evolução histórica do que 

atualmente se possa compreender como Estado de Direito é desenvolvida em 

etapas, marcadas por valores do contexto histórico em que estão inseridas, com 

avanços e retrocessos.9 

O “Estado de Direito” clássico, ou Liberal, ou Estado Constitucional, na 

França e Estado de Direito, na Alemanha,10 representam o rompimento com o 

Estado Absoluto ou Estado de Polícia, em que o monarca concentrava o poder de 

forma praticamente ilimitada. 

Este primeiro estágio advém do liberalismo econômico e político, 

inspirado por Kant e Rosseau11 e é marcado pela modificação do titular do poder, 

que passa a ser o povo ou a nação, pelo nascimento das Constituições escritas, 

ante o movimento constitucionalista que invadiu a Europa por volta do século XVIII,12 

e pela não intervenção do Estado no plano econômico. 

Além disso, há uma tríade de características marcantes que perpassam 

toda a evolução do Estado de Direito e se estendem até o presente momento: a 

limitação de poder através da lei;13; separação de funções; e proteção de direitos 

fundamentais. 

                                                           
9
 COELHO, Inocêncio Mártires et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 200. 
10

 CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 
Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 88. 
11

 ACQUAVIVA, Marcus Claudio. 2. ed. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 8. 
12

 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. In: Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: 
Edifieo, 2006. Afirma a autora: “O constitucionalismo, movimento eclodido no século XVIII, tinha como 
ideia mestra a limitação de Poder para assegurar os direitos do homem. Dentre os instrumentos 
identificados como aptos à concretização desse ideal estavam a Constituição escrita, a separação de 
poderes e as Declarações de Direitos” (p.115). 
13

 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994. O autor destaca a compreensão da limitação do poder, enquanto elemento 
intrínseco do Estado de Direito, e o impacto que a constitucionalização dos direitos naturais 
imprimiram ao conceito, classificando o Estado de Direito como fraco, fraquíssimo e fortíssimo: 
“Desse ponto de vista pode-se falar de Estado de direito em sentido forte para distingui-lo de Estado 
de Direito em sentido fraco, que é o Estado não despótico, isto é dirigido não pelos homens, mas 
pelas leis, e do Estado de Direito em sentido fraquíssimo, tal como o Estado kelseniano, segundo o 
qual, uma vez resolvido o Estado no seu ordenamento jurídico, todo Estado é Estado de direito [...] 
Do Estado de direito forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, são parte integrante todos os 
mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder 
e impedem e desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder.”, p. 18. 
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A submissão do Estado à lei, a ideia de limitação de poder, indica que o 

Direito conforma o Estado14 e daí decorre o princípio da legalidade vinculando todos 

os poderes constituídos, que por sua vez, têm seu funcionamento e exercício 

institucionalizados pela ordem jurídica, por isso também a importância de uma 

Constituição rígida, no sentido de uma lei suprema que submeta o Estado à sua 

ordem.  

Ínsito, também, à limitação de poder, é a separação horizontal15 de poder 

em órgãos e funções distintos, na concepção clássica de Montesquieu, pois a 

preservação de um regime de legalidade está atrelada a um Legislativo, um 

Executivo e um Judiciário, revelando-se como essência de um regime constitucional. 

Montesquieu16 já afirmava: 
 

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o 
poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 
liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo 
senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 
Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do 
poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder 
legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder 
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor [...] 

 

Destaque-se que esta noção tríade, além da desconcentração de poder, 

visa o equilíbrio e a harmonia de tais funções, com controles recíprocos17 e proteção 

                                                           
14

 CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 
Direito Constitucional Positivo. 15. ed.  Belo Horizonte: Del Rey, 2009. Afirma o autor sobre o tema: 
“A questão principal referente às relações entre o Estado e o Direito, reside em justificar a subm issão 
do Estado ao Direito, à justiça, ou a um conjunto de normas, tendo em vista, sobretudo a 
circunstância de que o Direito Positivo é elaborado pelo Estado, força e ordem de coação. Assim a 
sujeição do Estado ao Direito se daria, ou em virtude da preexistência de normas de Direito Natural, 
ditadas pela reta razão, ou pela autolimitação do próprio Estado, que voluntariamente passaria a se 
submeter ao Direito” (p. 184).   
15

 CARVALHO, Kildare Gonçaves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 
Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. Diferenciando a divisão 
horizontal da vertical afirma o autor: “Há ainda a denominada repartição vertical que visa delimitar as 
competências e as relações de controle segundo critérios fundamentais territoriais ou espaciais, 
envolvendo a competência, no Estado Federal, dos entes Federados, e no Estado Unitário e 
Autonômico, a competência das regiões e dos órgãos locais” (p. 173). 
16

 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat Baron de. O Espírito das Leis. Tradução Cristina 
Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2. tir., 2000, p. 168.  
17

 FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. Acentua o autor sobre o tema: “Assim, o princípio de MONTESQUIEU, ratificado e 
adaptado por HAMILTON, MADISON E JAY, foi a essência da doutrina exposta no Federalist, de 
contenção do poder pelo poder, que os norte-americanos chamaram sistema de freios e contrapesos 
[...] a concepção fundamental da partição do poder, em forma tríade, permitiria que as três funções 
básicas do poder [...] em sua particular interação, operassem como autênticos sistemas de freios e 
contrapesos , impedindo em tese, que o soberano, ainda que legitimamente eleito, se corrompesse 
[...] pela ausência de mecanismos de restrição ao exercício do poder.” (p. 460-461). 
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dos direitos fundamentais, pois conforme adverte Dalmo de Abreu Dallari, “quando 

se pretende desconcentrar o poder, atribuindo o seu exercício a vários órgãos, a 

preocupação maior é a defesa da liberdade dos indivíduos”.18 

Neste contexto, coloca-se a importância de mecanismos constitucionais 

de contenção de poder para o Estado de Direito. Sobre o tema, afirma Norberto 

Bobbio,19 expressamente: 

 
Desses mecanismos os mais importantes são: 1) o controle do Poder 
Executivo por parte do Legislativo; ou mais exatamente, do governo, 
a quem cabe o Poder Executivo, por parte do parlamento, a quem 
cabe em última instância o Poder Legislativo e sua orientação 
política; 2) o eventual controle do parlamento no exercício do Poder 
Legislativo ordinário por parte de uma corte jurisdicional a quem se 
pede a averiguação da constitucionalidade das leis; 3) uma relativa 
autonomia do governo local em todas as suas formas e em seus 
graus com respeito ao governo central; 4) uma magistratura 
independente do poder político [...] 

 

A evolução histórica aponta para a transição de Estado Liberal para 

Estado Social como um reflexo das modificações originadas do “primeiro pós-guerra 

(1914-1918)”,20 embora a evolução não tenha ocorrido de forma sincronizada.21 

Note-se que, a partir do começo do século XX, houve uma intervenção do 

Estado no âmbito econômico e social, face à crise que abateu o Estado liberal, 

notadamente no que tange às reivindicações e às necessidades dos trabalhadores.22 

O avanço ilimitado do capitalismo explorador, do grande desenvolvimento 

da indústria e da opressão da classe operária, que se encontrava insatisfeita com a 

postura do Estado liberal, expressa-se como fatores que fizeram eclodir, por volta do 

final século XIX e início do século XX, o surgimento do Estado Social de Direito. 

Por isso, é possível identificar um processo de socialização do Estado, 

porque os trabalhadores necessitam de um Estado minimamente protetor em seu 

favor, garantindo-lhes direito à aposentadoria, ao trabalho, a férias, educação, 

estabilidade no emprego, normatização das condições de trabalho, direito à moradia, 

                                                           
18

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 216. 
19

 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994, p. 19. 
20

 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 
Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 88. 
21

 COELHO, Inocêncio Mártires et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 200. 
22

 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – 
Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 88. 
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saúde, educação, lazer, cultura etc. Surge então o Estado social de Direito, no qual 

há uma afirmação por direitos sociais23 e a priorização dos direitos de igualdade.  

José Afonso da Silva entende que a expressão Estado social de Direito é 

insuficiente para marcar a conotação de igualdade pretendida neste estágio da 

história, pois este não foi capaz de atingir a justiça social.24 

No mesmo sentido, Canotilho afirma que o Estado de Direito não pode e 

nem deve ser um “estado providência”,25 tendo em vista que os direitos sociais se 

realizariam melhor sem o Estado, pois a história demonstra que alguns estados 

totalitários apresentaram-se como estado social, fazendo referência a alguns 

diplomas legais, como a Constituição Soviética, de 1936, e a Carta Del Lavoro, de 

1927, da Itália, e nem por isso fizeram justiça social. Por isso, a ordem livre do 

mercado seria “a única forma de garantir a justiça distributiva, sem pôr em perigo a 

liberdade”.26 

A evolução do Estado de Direito, na pós-modernidade, acresce ao sentido 

da expressão Estado de Direito uma concepção de Estado com participação popular 

efetiva e através de mecanismos concretos de controle das decisões de ordem 

política. Assim surgem a expressão e o Estado Democrático de Direito.27 

Canotilho adverte que a democracia é que legitima o poder e somente a 

soberania popular, enquanto detentora do real poder do Estado, é que o conforma e 

limita. Nesse sentido, somente o Estado Democrático de Direito superaria o modelo 

do Estado Social de Direito e conciliaria a liberdade, a igualdade, a democracia e o 

socialismo.28 

Sobre o tema, discorre Willis Santiago Guerra Filho:29 
 
Com a adoção da fórmula política do Estado Democrático de Direito 
ingressaríamos em etapa histórica do constitucionalismo em que 
uma série de inversões se mostraram necessárias, a fim de evitar as 

                                                           
23

 FERRAZ, Anna Cândida. “Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 
1988”. In: Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 
161. 
24

 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 118. 
25

 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 13. 
26

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO, consulta em 15.03.2011, p. 13. 
27

 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 118. 
28

 COELHO, Inocêncio Mártires et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 203. 
29

 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Estado Democrático de Direito Como Estado de Direitos 
Fundamentais com Múltiplas Dimensões. 
<http://www.fiscolex.com.br/doc_1134779_ESTADO_DEMOCRATICO_DIREITO_COMO_ESTADO_
DIREITOS_FUNDAMENTAIS_MULTIPLAS_DIMENSOES.aspx>. Consulta em 14.03.2011, p. 2/3. 
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perversões sofridas pelo Estado de Direito, constitucional, em 
regimes políticos autoritários e, mesmo, totalitários [...] 
[...] o Estado passa a se organizar em função da defesa e realização 
dos direitos fundamentais, tidos agora não apenas como direitos 
subjetivos inerentes à cidadania, mas também como pautas 
objetivas, a determinarem que se consagrem normas, instituições e 
políticas públicas para concretizar tais direitos, efetivando-os e 
defendendo-os. A própria topografia constitucional revela a inversão 
que estamos aqui a referir, quando os direitos e garantias 
fundamentais passam a ser consagrados, tal como entre nós, a partir 
de outubro de 1988, de maneira ampla, e já no início da Constituição, 
ao invés de ocuparem aquela posição inferior, secundária, que até 
então era a deles, enunciados ao final das constituições, de maneira 
sintética, como a apenas determinar uma área residual de 
impedimento à interferência estatal na esfera jurídica de seus 
cidadãos [...] 

 

No Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais, além de 

constitucionalizados, devem vir resguardados por garantias30 de igual teor, de forma 

que sua construção está vinculada a um sólido catálogo de direitos fundamentais. 

Trata-se de uma concepção de Estado de Direito que vai além do direito de votar e 

ser votado, é mais ampla e incorpora uma “transformação do status quo”.31 

A construção de sociedade igualitária, justa e solidária não se dissocia 

dessa concepção, por isso a relevância dos objetivos constantes da Constituição da 

República inscritos no artigo 3º, que visa a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária, no qual o poder vem do povo (art.1º, parágrafo único), daqui decorrendo 

a pluralidade de ideias, culturas e etnias, e a liberdade de escolha. 

Entende-se, pois, que somente a participação efetiva da sociedade na 

produção do direito traz a democracia e concretiza o sentido de cidadania de forma 

ampla. 

O Estado Democrático de Direito deve atender a todas as exigências 

“econômicas, políticas e sociais do homem concreto”,32 superando, pois, todos os 

obstáculos com dimensões essenciais bem definidas. 

Assim, o império da lei, o princípio da legalidade da Administração, o 

princípio da razoabilidade, a responsabilidade pelos atos do Estado, o acesso à via 

                                                           
30

 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano; ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de Direito Constitucional. 
15. ed. São Paulo: Verbatim, 2011. Diferenciam os autores direitos e garantias individuais: “Enquanto 
os direitos teriam por nota de destaque o caráter declaratório ou enunciativo, as garantias estariam 
marcadas pelo seu caráter instrumental, vale dizer, seriam os meios voltados para a obtenção ou 
reparação dos direitos violados.” (p.149).  
31

 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 119. 
32

 COELHO, Inocêncio Mártires et al. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 203. 
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judiciária, a segurança e confiança das pessoas e os direitos fundamentais integram 

o catálogo das dimensões essenciais do Estado de Direito, conforme preleciona 

Canotilho.33 

O império da lei deve ser entendido como dimensão essencial, no sentido 

de que o poder político não é livre, mas subordinado ao direito, em especial a uma 

Constituição, atua por meio dela e todas as demais normas devem ser informadas 

pelo direito. Neste passo, importante destacar que a atuação por intermédio da lei 

comporta a ideia de que “só quem tenha competência previamente definida por 

regras jurídicas está apto, num qualquer Estado de Direito, a desempenhar funções, 

com o selo de autoridade pública”34 e isto vale para a atividade administrativa, 

legislativa e judiciária. Além disso, o Estado de Direito, segundo Canotilho,35 deve 

ser conformado por princípios que se encontram na consciência jurídica geral, no 

sentido do que é “justo” para o homem comum, que certamente tem ciência do que o 

jurista chama de “bom direito”, de “ideia de justiça”. Tais princípios, por sua vez, 

devem ser incorporados por todos os poderes do Estado, a fim de que a ordem 

jurídica seja válida e legítima, por isso, sob esse prisma, a utilização da expressão 

Estado material de direito.  

O princípio da legalidade da Administração nos remete à ideia da 

submissão do Poder Público à lei, ou seja, ao regime de legalidade administrativa ao 

qual deve o Estado Democrático de Direito se conformar. Na Constituição vigente, o 

artigo 37 fornece os parâmetros de atuação administrativa de todos os órgãos 

estatais. Equivale a afirmar que toda a Administração Pública está vinculada aos 

comandos da lei, sendo proibida qualquer atividade que não tenha fundamento legal. 

Canotilho36 afirma que este princípio dá sentido às afirmações correntes de que o 

“governo é um governo de leis e não de homens”, “ninguém está acima da lei”. A 

propósito, consigne-se que a lei detém um lugar privilegiado no Estado de Direito 

porque reflete a vontade comunitária, através de um Legislativo organizado e 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito, consulta em 15.03.2011, p. 18-25. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito, consulta em 15.03.2011, p. 18. 
36

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, consulta em 15.03.2011, p. 22. 
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escolhido legitimamente, por um processo eleitoral, previsto na Constituição.37 Por 

isso, o Estado Constitucional lhe dá este prestígio, ao mesmo tempo que “controla a 

própria validade das leis”.38 

O princípio da razoabilidade39 é a outra dimensão do Estado de Direito. 

Canotilho o denomina como “justa medida”.40 Na realidade, o Estado de Direito deve 

se pautar por atuação que afaste decisões excessivamente restritivas de direitos, 

conectando-se à ideia de moderação, de equilíbrio,41 preservando-se o máximo  

conteúdo de cada bem constitucional, de cada bem jurídico a ser analisado.      

Trata-se, pois, de princípio que “emana diretamente das ideias de justiça, equidade, 

bom senso, prudência”.42 

Não existe dispositivo constitucional a dispor como operar as restrições de 

direito fundamental, valendo transcrever as palavras de Anna Cândida da Cunha 

Ferraz:43 

 

Não há regra geral específica sobre as limitações e as restrições aos 
direitos fundamentais que, em nosso sistema, como em qualquer 
outro, não são absolutos. 

Os limites e as restrições, quando não decorrem da norma específica 
definidora de determinado direito são, em regra, deduzidos dos 
princípios que regem o “sistema constitucional dos direitos 
fundamentais” (princípio da legalidade, com a reserva absoluta ou a 
proibição de legislação restritiva, princípio da igualdade etc.). 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito e Estado. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-, consulta em 15.03.2011, p. 22. 
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 COELHO, Inocêncio Martires. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 222. 
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BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de 
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 
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Outra dimensão essencial é que o Estado de Direito responde por seus 

atos. Tal afirmação afasta a máxima do estado absolutista “the king can do no 

wrong”44 e repisa a responsabilidade do Estado e de seus representantes 

legais.Tem-se aqui a ideia da responsabilidade civil do estado, impondo-lhe dever de 

indenização sempre que causar danos e tornando a responsabilidade objetiva. São 

estas as deduções do dispositivo do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.  

Azor Lopes da Silva Junior45 ressalta sobre o tema: 

 
Fundamenta-se teoricamente a responsabilidade objetiva da 
Administração em três teorias: da culpa administrativa, do risco 
administrativo e do risco integral. A teoria da culpa administrativa 
trabalha com o dever de indenizar exigível da Administração que 
causa prejuízo por inexistência do serviço, seu mal funcionamento ou 
seu retardamento [...]. Na teoria do risco administrativo [...] sustenta-
se o direito de ser indenizado ao particular que tenha sido praticado 
por uma fato de serviço público ao qual não provar haja ele operado 
com culpa [...] a teoria do risco integral, não é adotada entre nós, a 
Administração Pública seria responsabilizada pelos danos 
suportados pelo administrado [...] 

 
A função de interpretar o direito, com força institucional de Estado, é do 

Poder Judiciário, restando garantido constitucionalmente o direito a seu acesso, nos 

casos de lesão ou ameaça de direito, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República. E assim não poderia deixar de ser, porque a garantia de 

acesso à via judiciária integra o rol de dimensões essenciais do Estado de Direito 

que, necessariamente, perpassa por outras garantias para sua concretização. O juiz 

natural, a garantia do devido processo legal, o direito à defesa técnica, sem dúvida, 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007. Afirma a 
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wrong’, que é a equivalente versão inglesa”, p. 883/884. No mesmo sentido: ARAUJO NETTO, Edmir. 
Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 732.   
45

 SILVA JUNIOR, Azor Lopes. Constituição Federal Interpretada. Org. Costa Machado. Barueri: 
Manole, 2010, p. 304. 
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integram a ideia de acesso à justiça, mas também há de se ter uma distribuição 

igualitária deste acesso, por isso as considerações de Canotilho:46 

 
A primeira pergunta, porém, a fazer num Estado de direito é a de 
saber como se assegura o acesso ao direito e aos tribunais [...]. 
Mediante esquemas adequados de organização e procedimento – 
serviços de informação jurídica, provedores dos cidadãos, centros de 
aconselhamento jurídico, direito ao patrocínio jurídico –, o Estado de 
direito presta aos indivíduos um bem escandalosamento distribuído 
de forma desigualitária nas sociedades contemporâneas – o direito 
de acesso ao direito, o direito de reconhecer os seus direitos. Só 
assim o Estado de direito poderá responder às acusações de alguns 
que veem na frieza das regras do Estado de direito-segurança 
jurídica, clareza das normas, proibição do excesso, generalidade e 
abstração das leis – uma cobertura inescapável para a manutenção 
das estruturas de poder e da desigualdade social [...] 

 

Neste sentido, “o Estado de direito dá segurança e confiança às 

pessoas”47 e na esteira de tais considerações, tal dimensão relaciona-se 

intrinsecamente com a certeza, a transparência e a previsibilidade na aplicação da 

lei pelo Estado. Justificam-se, neste sentido, o direito adquirido, a coisa julgada e a 

irretroatividade da lei, enquanto garantias constitucionais.  

Gilmar Ferreira Mendes48 adverte sobre o tema: 

 
É possível que a aplicação da lei no tempo continue a ser um dos 
temas mais controvertidos do Direito hodierno. Não raro, a aplicação 
das novas leis às relações já estabelecidas suscita infindáveis 
polêmicas. De um lado, a ideia central de segurança jurídica, uma 
das expressões máximas do Estado de Direito; de outro, a 
possibilidade e necessidade de mudança [...] 
 

Por último, face o tema principal da presente dissertação, destaca-se a 

dimensão essencial dos direitos fundamentais dentro do Estado de Direito. Tais 

direitos devem alcançar um status de constitucionalidade de forma a obrigar o 

Estado a observar o seu núcleo fundamental, pois se tratam “de valores jurídicos 

políticos originados da dignidade inerente ao humano”.49 
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A Constituição de 1988 inaugura o Título II com a seguinte nomenclatura 

“Dos direitos e garantias fundamentais” e elenca um rol de direitos de tal espécie, 

que começa no artigo 5º, terminando no artigo 17. Indistintamente, esses direitos 

merecem ampla proteção e respeito no Estado de Direito e estão entrelaçados à 

ideia de dignidade humana. 

Parecem-nos importantes, no entanto, antes da análise do objeto principal 

do trabalho, algumas considerações sobre esses pressupostos que estão 

intimamente entrelaçados: dignidade humana e direitos fundamentais. 

 
 

1.2 Dignidade da pessoa humana 
 

A dignidade humana, no atual contexto constitucional, alcançou status de 

princípio fundamental de Estado (art. 1º, III) e seu papel na interpretação do direito à 

saúde e fornecimento de medicação é crucial, pois em linhas gerais deve antes de 

mais nada nortear o intérprete da norma. Assim, serão abordados alguns dos seus 

contornos, tais como conceito, historicidade e função no texto constitucional. 

 
 

1.2.1 Conceito e análise histórica da dignidade humana 

 

Conceituar dignidade humana é tarefa das mais difíceis, tendo em vista 

que o seu significado foi “erigido em tradições históricas, teológicas, filosóficas e 

jurídicas”.50 

Ingo Wolfgang Sarlet51 adverte que se trata de um conceito impreciso e 

necessita de uma delimitação pela práxis constitucional, de forma a ser apurada em 

cada caso concreto, afirmando também: 

 

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo 
que simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável, na 
medida em que constitui elemento que qualifica o ser humano como 
tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode 
cogitar da possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 
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pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, 
como elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa 
humana, é algo que se reconhece, respeita e protege, mas não que 
possa ser criado ou lhe possa ser retirado, já que existe em cada ser 
humano como algo que lhe é inerente [...]52 

 

Adriana Zawada Mello,53 em análise ao conteúdo da dignidade humana, 

aduz: 

 
No tocante aos aspectos substanciais da dignidade tutelada, Nobre 
Junior identifica com acerto seus dois vértices fundamentais: a 
impossibilidade de degradação do ser humano e o direito a uma 
existência material mínima. Como se vê, eles representam, 
respectivamente, a esfera moral e a esfera material e social do ser 
humano [...] 

 
Assim, o significado da dignidade humana é “uma potencialidade 

característica do ser humano, que vai se atualizando nas ordens jurídicas 

concretas”,54 colocando-se como uma qualidade intrínseca55 e indissociável de 

qualquer homem ou mulher,56 respeitadas as suas variações, pois se trata de um 

conceito dinâmico e flexível que varia conforme a sociedade em que está inserido, 

sendo marca fundamental de Estados Democráticos de Direito,57 e integra o núcleo 

de todos os direitos fundamentais. 

Maria Garcia58 afirma que: 
 
[...] a dignidade da pessoa humana corresponde à compreensão do 
ser humano na sua integridade física e psíquica, como 
autoderminação consciente, garantida moral e juridicamente [...] 
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A dimensão histórica da dignidade humana pode ser assinalada em cinco 

fases distintas: o Cristianismo,59 o Iluminismo, a obra de Immanuel Kant, as 

tragédias da Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria.60 

O pensamento grego, expressado pelos estoicos,61 também tinha a 

dignidade humana como uma qualidade do ser humano que se distingue dos 

demais, mas é o desenvolvimento do pensamento cristão, centrado na ideia de 

igualdade, que a potencializa.62 

Ingo Sarlet63 nos adverte que da leitura da Bíblia, tanto do antigo, como 

do novo testamento, é possível extrair diversas considerações no sentido de que o 

homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso o homem não poderia 

ser reduzido a objeto, mas tem uma condição de titular do direito à dignidade 

humana.  

Inês Lobinho Matos64 afirma sobre o tema: 

 
A religião cristã conduziu à ideia de que todos os homens, sem 
exceção, são dotados de um valor intrínseco, não podendo nunca ser 
transformados em meros objetos ou instrumentos, e sublinhou que 
ninguém é mais digno ou menos digno por ocupar determinada 
posição política, financeira ou social. Este pensamento corta de 
forma abrupta com ideias antigas de superioridade, que 
materializavam o homem em consonância com um estatuto 
estabelecido [...]  
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O pensamento iluminista dos séculos XVII e XVIII não retira esta 

conotação de igualdade de todos os homens, mas traz um processo de laicização da 

visão de mundo, tornando o homem o centro e a medida de todas as coisas, 

expressando as revoluções da época, a necessidade de proteção do homem em 

relação ao Estado, dando margem aos chamados direitos negativos.65 

Segundo Eduardo C. Bittar, Kant é o filósofo iluminista que aprofundará a 

“ideia de igualdade, colocando-a no centro da discussão a respeito da natureza 

humana racional”,66 de modo que a dignidade “decorre da natureza humana 

racional, na medida que significa dominação e capacidade de autoimputação de 

regras de comportamento”.67 

Del Vecchio,68 discorrendo sobre Kant, afirma: 

 
A Kant no campo da Filosofia do Direito cabe o mérito de ter 
afirmado o valor puramente racional (regulador) dos princípios do 
Direito Natural e, por conseguinte, de ter acabado com a confusão 
entre o histórico e o racional [...] 

[...] com Kant, acaba a Escola do Direito Natural (Naturrecht) e 

começa a Escola do Direito racional (Vernunftrecht). 

 

Silvia Pimentel e Bernardo P.L.R. Guerra69 afirmam, quanto à dignidade 
humana em Kant: 

 
A concepção de dignidade em Kant parte da autonomia ética do 
indivíduo, de sua razão, características que são detidas tão somente 
pelos seres racionais. Somente os seres racionais detêm a faculdade 
de agir, somente eles têm vontade, que é uma espécie de razão, 
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denominada por Kant como razão prática. O homem é um fim em si 
mesmo, não um meio, jamais sendo possível tratá-lo como objeto [...] 

 
Em razão do seu conteúdo valorativo, a dignidade humana não foi 

positivada nos ordenamentos jurídicos que se sucederam a partir da Revolução 

Francesa.70 O homem somente se dá conta das inúmeras violações de tal “valor” a 

partir das atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial,71 que acabou por 

“reorientar as políticas internacionais”,72 tanto que é somente no pós-guerra surge a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, cujo artigo 1º reconhece 

expressamente a dignidade humana como inerente a todos os seres humanos.  

Flávia Piovesan73 afirma sobre o tema: 

 
O processo de internacionalização dos direitos humanos – que por 
sua vez, pressupõe a delimitação da soberania estatal – passa, 
assim, a ser uma importante resposta nesta busca de reconstrução 
de um novo paradigma, diante do repúdio internacional às 
atrocidades cometidas no Holocausto [...] 

 

As considerações históricas sobre a dignidade da pessoa humana 

perpassam também pelo final da Guerra Fria. A partir de tal momento histórico, os 

organismos internacionais passam a se ocupar não com desventuras da guerra 

armada, mas com o desenvolvimento social de forma mais universal. 

É nesta esteira que Adriana Zawada Mello74 tece os seguintes 
comentários: 

 

Desdobramento posterior dessas premissas se deu com o fim da 
Guerra Fria, o qual de certa forma desobstruiu os organismos 
internacionais de preocupações com conflitos armados de grandes 
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proporções. Assim, os temas sociais foram valorizados na agenda 
internacional, propiciando o crescimento e a consolidação de 
“concepções inovadoras de desenvolvimento, cuja tese principal é a 
de que as pessoas devem ser o objetivo último e o centro de 
qualquer estratégia” [...] 

 

 

1.2.2 Função da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 
A positivação da dignidade da pessoa humana a partir do pós-guerra fez 

com que esta passasse das investigações de cunho filosófico e histórico para deter 

um papel autônomo dentro dos ordenamentos jurídicos. 

No Brasil, trata-se de um dos princípios informadores do Estado brasileiro 

e se encontra expressamente mencionada como fundamento da República, ex-vi do 

artigo 1º, inciso III, da Constituição. Assim, investiga-se qual o seu significado no 

ordenamento jurídico brasileiro, especialmente ante o princípio da supremacia da 

Constituição75 ou da superioridade hierárquica da Constituição, que segundo 

Canotilho,76 em uma de suas três perspectivas, deve ser entendida enquanto  

“conformidade de todos os atos dos poderes políticos com a constituição”. 

José Afonso da Silva afirma se tratar de um valor supremo77 e Ingo Sarlet  

entende que se trata de um princípio informador, detendo, portanto, uma função 

instrumental e de grande valia na hermenêutica, porque “serve de parâmetro para a 

aplicação, interpretação e integração não apenas dos direitos fundamentais e do 

restante das normas constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico”, de forma 

a torná-lo coerente.78 
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Anna Cândida da Cunha Ferraz79 afirma, no mesmo sentido:  

 
O princípio da dignidade humana, ou da dignidade da pessoa 
humana, alcança no contexto da Constituição de 1988, espaço ímpar 
[...] preordena a compreensão e a interpretação dos direitos sediados 
no núcleo central da Constituição, a organização dos poderes e do 
Estado e particularmente, a atuação dos poderes na conformação 
legislativa dos direitos [...] e na aplicação das normas constitucionais 
e infraconstitucionais consagradoras, limitadoras ou restritivas de 
direitos [...] 

 

Jorge Miranda80 diz que a dignidade é fonte ética de todos os direitos 

fundamentais, com conotação de unidade valorativa do sistema constitucional, de 

forma que é inconcebível o sacrifício de tal valor em favor do grupo social ou da 

Administração propriamente dita. 

Neste passo, o homem, na acepção ampla do termo, deve ser tomado 

como um fim em si mesmo, e pode exigir prestações do Estado que lhe assegurem o 

mínimo para a existência digna, pois afirma o mesmo autor81 existirem as seguintes 

diretrizes básicas para a compreensão da dignidade humana: 

 
a) A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada uma 
das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta; 
b) Cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que 
possui é dela mesma e não da situação em si; 
c) O primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade 
prevalece sobre a propriedade; 
d) Só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida; 
e) A proteção da dignidade das pessoas está para além da cidadania 
portuguesa e postula uma visão universalista da atribuição dos 
direitos; 
f) A dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa, a 
sua autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades 

e às outras pessoas [...] 
 

Percebe-se, pois, que se trata de uma questão que atrai opiniões diversas 

e que todas convergem para um único sentido: a dignidade humana destina-se 

precipuamente, no ordenamento constitucional brasileiro, a proteger o ser humano, 

pois a filosofia kantiana já apontava que o homem é fim e não meio. Conclui-se, 
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também, que o homem é o destinatário da dignidade humana, independentemente 

de ser valor, princípio, ou fonte ética de outros direitos. 

Nesta linha, se os direitos fundamentais estão previstos na ordem 

constitucional, com a finalidade de proteger a dignidade humana82 e também 

porque figuram como uma das dimensões essenciais do Estado Constitucional de 

Direito, é necessária uma abordagem sobre tal tema no subitem que segue. 

 
 

1.3 Direitos fundamentais – Conceito 
 
A presente dissertação tratará do direito à saúde enquanto direito 

fundamental, assim, é mister uma análise sobre direitos fundamentais na 

Constituição vigente, ressaltando-se as questões de ordem terminológica, o conceito 

e outras peculiaridades dos direitos fundamentais. 

A expressão direitos fundamentais, segundo Luiz Alberto David Araujo e 

Vidal Serrano Nunes Junior,83 é gênero e a doutrina utiliza diversas expressões com 

idêntico sentido e alcance, tais como: liberdades públicas, direitos do homem, 

direitos subjetivos públicos, direitos humanos etc.  

Liberdades públicas é uma expressão cuja raiz histórica está na 

Revolução Francesa, que foi influenciada pelo movimento Iluminista, evidenciando 

repúdio ao Absolutismo. Naquele contexto fático, o homem era enxergado tão 

somente do ponto de vista individual, sob a ótica dos direitos civis e políticos. 

Direitos subjetivos públicos são aqueles advindos de normas de direito 

público e dos mais diversos ramos (direito tributário, direito administrativo, direito 

processual). Surgiu, tal expressão, no direito germânico, em oposição ao Direito 

Natural.84 

Direitos humanos, na concepção contemporânea, tem relação com o 

processo de internacionalização dos direitos, decorrentes especialmente do pós-

guerra, concebidos como “uma unidade indivisível, interdependente e inter-               
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-relacionada, na qual os valores da igualdade e liberdade se conjugam e se 

completam”.85 

Assim, o presente trabalho utilizará a expressão direitos fundamentais 

pelos seguintes motivos: é mais abrangente e seu conteúdo ultrapassa as 

declarações de direito; o direito à saúde, enquanto tema principal desta dissertação, 

tem previsão constitucional no capítulo dos direitos fundamentais; é a mesma 

terminologia utilizada na Constituição e se encontra prevista em diversos 

documentos internacionais ratificados pelo Brasil. 

O conceito de direitos fundamentais perpassa pela natureza constitucional 

que estes detêm, enquanto dimensão atual do Estado de Direito, pois com o 

constitucionalismo86 tais direitos passaram a “ocupar um lugar central nas 

constituições”.87  

Porém, nem sempre foi assim, pois no passado os direitos fundamentais 

detinham um caráter meramente filosófico, muitas vezes dependendo de uma 

codificação para sua garantia, restando não raro priorizado o direito privado, em 

detrimento da cidadania,88 e quando constitucionalizados, encontravam-se nas 

“constituições de fachada” ou “semânticas”.89 90 

A constitucionalização dos direitos fundamentais é fruto de uma grande 

evolução e inúmeras conquistas ocorridas, especialmente, nos Estados 

Democráticos de Direito, que detêm um rol próprio de direitos fundamentais, cuja 

identidade é “a constitucionalização, a incorporação de direitos subjetivos do homem 

                                                           
85

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max 
Limonad, 1996, p. 41. 
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em normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à 

disponibilidade do legislador ordinário”, na lição de Canotilho.91 

Porém, Norberto Bobbio afirma que “a busca por uma sociedade fraterna, 

justa e solidária, de homens livres e iguais, que reproduza na realidade o hipotético 

estado de natureza, precisamente por ser utópica, não tenha sido alcançada”.92  

Nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulos conceitua direitos fundamentais 

como “um conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos 

inerentes à soberania popular, que garantem convivência pacífica, digna, livre e 

igualitária, independentemente de credo, raça, cor, condição econômica ou status 

social”.93 

Cristina Queiroz94 escreve que os “direitos fundamentais apresentam-se 

genericamente, como limite ao poder do Estado, e ainda como fim da própria 

atividade estatal”. 

Diante de tais considerações, é possível concluir que ínsita ao conceito de 

direitos fundamentais é a ideia de que estão relacionados com a garantia de não 

ingerência do Estado95 na esfera individual, com as finalidades da atividade de 

Estado e a consagração da dignidade humana, enquanto valor supremo e 

informativo de todo o catálogo de direitos das Constituições, ocupando um “lugar 

central nas constituições”.96  

 
 
1.3.1 Os direitos fundamentais na Constituição 

 
A atual Constituição Federal brasileira é fruto de momento singular de 

nossa história, pois advém em sequência a período em que os direitos fundamentais 
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sofreram drástica redução e reflete-se como marco de transição democrática do 

país.97 

A propósito, é relevante o posicionamento topográfico do título destacado 

para os direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988, expressando a 

influência de documentos internacionais, tais como a Declaração Universal de 

1948.98 O constituinte originário, desde logo, ao contrário da Carta de 1967, destinou 

integralmente o Título II para disciplinar tal espécie de direitos, denotando-se um 

amplo espectro de alcance da norma, em vista do elenco de direitos individuais, 

sociais, de nacionalidade e direitos políticos, bem como a extremada importância do 

homem diante do Estado. 

Nessa medida, os direitos fundamentais na Constituição de 1988 têm um 

grau mais elevado, pois integram seu núcleo imutável (artigo 60, § 4º, IV), em caso 

de processo de reforma do texto constitucional. Por tal razão, o dispositivo em 

comento denomina-se como princípio da intangibilidade ou proteção jurídica 

reforçada dos direitos fundamentais, nas palavras de Anna Cândida da Cunha 

Ferraz.99 100  

De outro lado, a proteção dos direitos fundamentais não se esgota nos 

dispositivos capitulados no Título II da Constituição Federal de 1988,101 tendo em 

vista o artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal de 1988, e a notória existência de 
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normas esparsas como, por exemplo , o direito à saúde, que é mencionado como 

direito social no artigo 6º e, adiante, nos dispositivos dos artigos 196 e 197 ganha 

um detalhamento específico. 

Estas considerações são de relevo porque implicam a singularidade de 

proteção de tal espécie de direitos. Nesse sentido, a fim de reforçá-los, a 

Constituição, de forma expressa, estabeleceu a aplicabilidade imediata aos direitos 

fundamentais ex-vi art. 5º, § 1º.102 A Constituição Portuguesa tem um dispositivo 

semelhante e Jorge Miranda103 faz considerações que nos parecem cabíveis ao 

nosso texto constitucional, quando se trata de eficácia de normas constitucionais: 

 
O sentido essencial da norma não pode, pois, deixar de ser este: 
a) Salientar o caráter preceptivo e não programático das normas 
sobre direitos, liberdades e garantias; 
b) Afirmar que estes direitos se fundam na Constituição e não na lei; 
c) Sublinhar (na expressão bem conhecida da doutrina alemã) que 
não são os direitos fundamentais que se movem no âmbito da lei, 
mas a lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais. 

 

Na realidade, o dispositivo do artigo 5º, § 1º tem relação com a densidade 

das normas constitucionais e os efeitos e condições de sua aplicação, de forma que 

“quanto mais densa, menor o espaço de conformação e discricionariedade”.104 

Nesse passo, é preciso consignar que o sistema de direitos fundamentais105 detém 

normas de densidade diferenciada, de forma que, embora se identifiquem no 

conteúdo, senão protetivo ou garantista de um direito fundamental,  se diferenciam 

quando analisadas sob o aspecto de regras e princípios, cujas diferenças serão 

abordadas em subitem a seguir.  
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Destaque-se, à propósito que a interpretação quanto à aplicabilidade das 

normas de direito social é controvertida.106 107  

Anna Cândida da Cunha Ferraz108 adverte que a interpretação da 

“imediata aplicabilidade” das normas de direitos fundamentais, de forma geral,  

depende da natureza da norma, pois há normas exequíveis por si mesmas, normas 

autoexequíveis e normas programáticas. Ressaltando em suas conclusões: 

 
Em suma, é possível vislumbrar, mesmo em normas definidoras de 
direitos dependentes de legislação infraconstitucional para terem 
imediata aplicabilidade, prestação jurisdicional tendente a tornar 
efetivo o exercício do direito, desde que os recursos aos meios 
usuais de interpretação e desde que a prestação jurisdicional não 
implique em criação da norma inexistente [...]  

 

Por fim, é importante assinalar que do conteúdo do dispositivo do artigo 

5º, § 1º, da Constituição vigente, se extrai uma vinculação estreita dos órgãos do 

Estado Democrático de Direito, que devem criar “condições objetivas capazes de 

permitir aos cidadãos usufruírem efetivamente dos seus direitos, liberdades e 

garantias”.109 110 
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Diante da riqueza de todos os debates sobre os direitos fundamentais, 

essas considerações não têm a pretensão de esgotar o tema, mas especialmente de 

indicar o trato diferenciado de tal espécie de direitos, indicando a importância do 

elemento humano frente à Constituição. 

 
 

1.3.2 A evolução dos direitos fundamentais 

 
A afirmação dos direitos fundamentais sempre teve importância no 

contexto jurídico dos Estados e desde a Antiguidade é contínua sua evolução. A 

proteção desses é encerrada de maneira peculiar e diferenciada, pois as correntes 

filosóficas predominantes em cada momento histórico são fatores preponderantes 

para a afirmação e positivação dos direitos fundamentais, tanto que nos documentos 

antigos há uma cisão de preceitos “jurídicos, morais e religiosos, não se divorciando 

das regras morais da imposição coercitiva de certos comportamentos”, conforme 

preleciona Dalmo de Abreu Dallari.111  

Alexandre de Moraes,112 José Afonso da Silva,113 Maria Garcia,114 Ingo 

Wolfgang Sarlet115 apontam que, dentre os marcos para a proteção normativa dos 

direitos fundamentais, se encontra a Magna Carta Libertatum, do ano de 1215, do rei 

inglês João Sem Terra, tanto que os Capítulos XX e XXI inspiraram o atual modelo 

do habeas corpus que, a princípio, detinha uma grande amplitude, pois amparava 

quaisquer violações ao direito de liberdade pessoal. Sobre a relevância da Magna 

Carta, Luis Carlos de Azevedo aduz em sua obra, Introdução à História do Direito: 

 
[...] é a partir dele que [...] nenhum homem livre será detido ou    
preso, nem desapossado, nem declarado fora da lei, nem exilado,  
ou de outro modo arruinado, nem, nós agiremos contra ele, ou 
mandaremos alguém fazê-lo, a não ser por meio de julgamento legal 

de seus pares ou segundo as leis da terra [...]
116   
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Para explicar a evolução propriamente dita, a doutrina tem utilizado a 

classificação de Karal Vasak: direitos de primeira, segunda e terceira geração ou 

dimensão.117 118 

Tais etapas ou gerações de direitos não detêm uma separação histórica 

rígida, porque não raras são as vezes em que elas se confundem, mas existem 

marcos que são fundamentais para que se possa compreender seu conteúdo. Há 

também um cunho de ordem pedagógica na classificação, porque se racionaliza a 

evolução dos direitos fundamentais em face da história.  

Destaque-se que, em cada fase, existem características específicas, 

demarcadas em razão de valores que inspiraram a criação e o reconhecimento dos 

direitos que lhe são peculiares. 

Embora não se olvide que no atual momento histórico ainda existam 

Estados que são governados como se estivessem em plena Idade Média, sem 

Constituição, direitos fundamentais ou Judiciário independente, o correto é que, 

desde seu nascimento, a doutrina dos direitos fundamentais vem sofrendo 

alterações, vem se desenvolvendo de forma a aumentar o espectro de proteção ao 

homem. 

Para Norberto Bobbio, 

 
[...] o elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se 
modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos 
carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios 
disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações 
técnicas [...] 
O que parece fundamental numa época histórica e numa 
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em 
outras culturas [...]119  
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Necessária, pois, uma pequena incursão pelas gerações de direito. 

A primeira geração de direitos é primordialmente influenciada pelo 

Iluminismo, inspirador da Revolução Francesa, que marca o nascimento do Estado 

Liberal de Direito. É situada cronologicamente no final do século XVIII, 

caracterizando-se pelo conteúdo da liberdade. O titular do direito é o indivíduo em 

face do Estado, pressupondo-se deste uma conduta sem intervenção na autonomia 

da vontade, com uma intensa separação entre o homem e o Estado. Prevalece, pois, 

uma acentuada proteção individual de direitos120 clássicos como: vida, liberdade, 

segurança, expressão, religião, voto, locomoção, pensamento etc. 

Expressam, assim, a condição natural do indivíduo como ser humano  

perante o Estado e são também conhecidos por direitos de defesa, de liberdade ou 

direitos negativos, porque demarcados por “uma zona de não intervenção do 

Estado”,121 garantindo a autonomia de vontade, ou ainda direitos de resistência ao 

Estado, nas palavras de Canotilho.  

Afirma sobre o tema Paulo Bonavides:122 

 
Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por 
titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como 
faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que 
é seu traço mais característico: enfim, são direitos de resistência ou 
de oposição ao Estado. Entram na categoria do “status negativo” da 
classificação de Jellinek. 

 

Segundo Canotilho, os direitos fundamentais dessa fase são 

precipuamente aqueles de autonomia e de defesa e detêm um caráter de normas de 

distribuição de competências entre o Estado123 e o homem, enquanto indivíduo, com 

expressiva ampliação do domínio da liberdade individual sobre o Estado. Ocorreu, 

pois, uma modificação da relação Estado-indivíduo, o primeiro de dominador e 
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absolutista, passou a não interventor e Estado de Direito; e este, o indivíduo, tornou-

se sujeito de direitos em face do outro, ou seja, de súdito passou a cidadão. 

Em um primeiro momento, os textos mais expressivos dessa primeira 

geração são: a Petition of Rigths (Inglaterra, 1628), o Habeas Corpus Act (Inglaterra,  

1679), o Bill of Rights (Inglaterra, 1688), a Declaração de Direitos da Virgínia (1776), 

a Constituição dos Estados Unidos (1787) e a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (França, 1789), pois refletem com fidelidade a influência de filósofos 

como Voltaire, Jean Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu e Kant na sua 

elaboração. Entretanto, não se pode esquecer da Magna Carta, de 1215, que 

embora não se encontre no mesmo momento histórico de tais textos, é considerada 

símbolo das liberdades públicas e serviu de base para o direito constitucional 

inglês,124 conforme já se ressaltou anteriormente. 

A consagração dos direitos de primeira geração registra também outro 

acontecimento histórico, em que tal espécie de direitos passa a ficar positivado nas  

Constituições dos Estados,125 começando com o texto de 1787, dos Estados Unidos 

da América, com as dez emendas de 1791 (Bill of Rights Americano) consolidando-

se, assim, como direitos de projeção universal, posto que quase todas as 

Constituições do mundo os reconhecem em sua extensão e normatividade, 

acrescidas, é claro, de algumas restrições, adequando-se, pois, conforme o modelo 

de Estado e sociedade dimensionados pela Carta Política.126  

Já a segunda geração de direitos sofre a influência do Socialismo, 127 128 

situando-se cronologicamente no final do século XIX, é marcada pelo conteúdo da 
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igualdade, contemplando direitos relativos à coletividade: educação, saúde, 

previdência social, direitos do trabalho etc. Os direitos dessa geração também são 

denominados como direitos positivos129 ou direitos sociais e, em sede de direitos 

humanos, fala-se em direitos econômicos, sociais e culturais ou coletivos. A 

consagração desta geração é iniciada pelo movimento operário do século XIX, pela 

Revolução Russa, face o avanço ilimitado do capitalismo explorador, do grande 

desenvolvimento da indústria e da opressão da classe operária, que se encontrava 

insatisfeita com a postura do Estado liberal.  

Há, pois, um processo de socialização do Estado, exigindo-se desse 

Estado prestações positivas em favor das minorias mais desprotegidas, da 

coletividade, a fim de resguardar a isonomia.130 Os direitos de segunda geração,131 

ou direitos sociais, têm como característica a demanda de uma proteção concreta ao 

homem, na medida em que prescindem de uma atuação positiva do Estado com 

“elaboração de políticas públicas, criação de mecanismos e tomadas de medidas 

efetivas para disponibilizar o exercício de direitos a todos seres humanos”.132  

Dessa forma, pontuava-se um Estado diferenciado de outrora, posto que 

havia necessidade da presença efetiva deste para assegurar direitos, intervindo na 

sociedade, exigindo-se, assim, um feixe positivo de normas e condutas públicas 

                                                                                                                                                                                     
não prosperou, viu-se apenas substituída por novas formas de opressão, prosseguindo o 
enfrentamento, agora entre burguesia e o proletariado”, p. 13 et seq. 
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protetivas e intervencionistas, a fim de dar objetividade, existência às condições de 

vida e igualdade no meio social. 

O Manifesto Comunista133 é um dos textos protetivos desta segunda 

geração, acrescido da Constituição francesa, de 1848, a Constituição mexicana, de 

1917, a Constituição da Alemanha de Weimar, de 1919,134 bem como a Declaração 

dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da Revolução Soviética, de 1918, 

todos priorizando o princípio da igualdade. No Brasil, a Constituição de 1934135 

reflete o espírito social do momento. Entre 1934 a 1967, ou 1969 (para aqueles que 

entendem que a Emenda Constitucional de 69 é nova Carta), o reconhecimento dos 

direitos sociais era efetuado sob a forma de princípios, e somente a Constituição de 

1988, enfatizando a sua enorme proteção ao homem, dedicou um capítulo exclusivo 

aos direitos sociais (Capítulo II, Título II), e os inclui no Título dos Direitos 

Fundamentais, o que implica lhes conferir proteção na forma de cláusula pétrea.  

Assim, ultrapassadas as peculiaridades que cercam os direitos de 

segunda geração e em continuidade à dinâmica evolução dos direitos fundamentais, 

passa-se a abordar os direitos de terceira geração. 

Trata-se de direitos que surgiram em um contexto histórico no qual o 

homem, horrorizado com as barbáries da Segunda Guerra Mundial, observa a 

importância de direitos que são difusos e imprescindíveis não só para o indivíduo ou 

para uma coletividade, mas para a humanidade como um todo, por isso são também 

denominados direitos de solidariedade.136  

Destacam-se, nessa categoria: o direito à paz, ao meio ambiente, à 

autodeterminação dos povos, integrando-se historicamente aos direitos de liberdade 

e de igualdade, concretizando-se, assim, o triplo ideal do Iluminismo: “liberté, 

d’egalité et fraternité”.  
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A partir desse marco, a evolução de tais normas passa a ter um contexto 

diferenciado, na medida em que as exigências superam os limites geográficos e a 

soberania dos Estados, pretendendo-se uma ordem supranacional de proteção dos 

direitos fundamentais. Se de Estado absolutista passamos a Estado Liberal, 

demarcando os direitos de primeira geração, e de Estado Liberal a Estado Social, 

com os direitos de segunda geração, o pós-guerra traz iminente a necessidade de 

um Estado que tenha por limite a dignidade e o respeito aos direitos fundamentais. 

Assim, novamente a visão de Poder sofre uma remodelação e a noção de soberania 

é redimensionada, na medida em que a dignidade humana se torna o vetor principal 

para quaisquer atos que venham a atingir o homem.137  

Entre os textos de terceira geração de direito destacam-se: a Carta das 

Nações Unidas, de 1945, a Declaração Universal de Direitos do Homem (ONU, 

1948), a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

a Mulher (1979), a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial (1968) etc.  

Ainda, em análise sobre a evolução dos direitos, destacamos que Paulo 

Bonavides propõe como quarta geração os direitos à democracia, à informação e o 

ao pluralismo, e a paz, enquanto quinta geração de direitos, com as seguintes 

considerações: 

 
A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz 
os direitos da quarta geração, que aliás, correspondem à derradeira 
fase de institucionalização do Estado Social. 
São direitos da quarta geração, o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização 
da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de 
todas as relações de convivência. 
[...] 
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Enfim, os direitos da quarta geração compreendiam o futuro da 
cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente 
com eles será legítima e possível a globalização política [...] 
Subimos, agora, o derradeiro degrau na ascensão ao patamar onde 
desde já, é possível proclamar em regiões teóricas, o direito à paz 
por direito da quinta geração, tirando-o da obscuridade a que dantes 
ficara confinado, enquanto direito esquecido da terceira dimensão.138  

 

Norberto Bobbio, em sua doutrina, também destaca os chamados 

“biodireitos” como de quarta geração, que seriam os que envolvem questões 

pertinentes à ética e à biologia, bem como à genética. Defende o filósofo que as 

inovações científicas produzem a necessidade de um novo posicionamento jurídico 

normativo, impondo limites à manipulação genética abusiva e indiscriminada, 

afirmando textualmente: 

 
Mas já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se 
de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 
traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do 
patrimônio genético da cada indivíduo. Quais são os limites dessa 
possível (e cada vez mais certa no futuro) manipulação?139 

 

Derradeiramente, reiteramos que a classificação até aqui exposta é uma 

forma sintética de explicar o surgimento dos direitos fundamentais, em face das 

injunções histórico-políticas do passado. A dimensão geracional dos direitos 

humanos se dá como corolário do seu caráter histórico, que se conforma em 

contextos e situações sócio-políticas e econômicas determinadas, produzindo as 

sucessivas gerações de direitos, que aumentam em quantidade porque agregam 

novos direitos, mas também aumentam em qualidade na medida em que atualizam o 

sentido dos direitos anteriormente assegurados.140 

Antônio Augusto Cançado Trindade afirma que: 

 
[...] em relação aos seres humanos, de fato se verifica a sucessão 
geracional, mas em relação aos seus direitos há um processo de 
cumulação, visto que os direitos sobrevivem aos seus criadores e 
acabam por coexistir com novas regras que surjam no futuro próximo 
ou distante.141 
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Assim, é possível constatar que o extenso rol de direitos fundamentais e a 

relatividade que cerca tais direitos provocam situações de colisão, demandando a 

construção de uma interpretação diferenciada face ao status constitucional de tais 

normas para solução dos conflitos. 

 
 

1.3.3 As colisões de direitos fundamentais 
 
Na seara de direitos fundamentais, não raras são as vezes em que nos 

deparamos com as chamadas “colisões de direito fundamental”,142 evidenciando 

interesses e direitos contrários.                     

Há situações notórias em que titulares de direitos contrapostos vão ao 

Judiciário discutir suas pretensões, tendo em vista que os direitos fundamentais não 

são absolutos e ilimitados, ao contrário, “encontram seus limites nos demais direitos 

igualmente consagrados” no texto Constitucional.143 

Alexandre de Moraes,144 ressaltando a relatividade dos direitos e 

garantias individuais e coletivos, afirma: 

 
[...] os direitos fundamentais nascem para reduzir a ação do Estado 
aos limites impostos pela Constituição, sem contudo desconhecerem 
a subordinação do indivíduo ao Estado, como garantia de que eles 
operem dentro dos limites impostos pelo direito. 

 

Canotilho e Vital Moreira145 abordam o tema da seguinte forma: 
 
No fundo, a problemática da restrição dos direitos fundamentais 
supõe sempre um conflito positivo de normas constitucionais, a 
saber, entre uma norma consagradora de certo direito fundamental e 
outra norma consagradora de outro direito ou de diferente interesse 
constitucional. A regra de solução do conflito é a máxima 
observância dos direitos fundamentais envolvidos e da sua mínima 
restrição. 

   

A Constituição brasileira tem um amplo catálogo de direitos fundamentais 

e são corriqueiras as colisões de direito, ou chamadas “colisão in concreto de 
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normas-princípio” ou colisão de princípios, segundo a teoria dos princípios formulada 

por Robert Alexy. 

Não existe um modelo preconcebido, positivado, para solução de tal 

espécie de conflito, pois há necessidade de soluções individualizadas, de forma a 

compatibilizar as normas em conflito. A ponderação146 de interesses é um 

mecanismo apontado tanto para guardar a força normativa da Constituição, como 

para a solução de situações de colisão,147 148 nas quais a subsunção à norma 

mostra-se insuficiente e a situação concreta dá ensejo “à aplicação de normas de 

mesma hierarquia”.149 

Nestas hipóteses, é necessário, segundo Canotilho,150 que o intérprete, 

além de observar qual esfera de um direito se sobrepõe ao outro, detecte o espaço 

que resta a estes direitos conflitantes e, para tanto, é necessário que se trate o caso 

em concreto sob o ângulo da proporcionalidade.151  

Alexy152 esclarece que o “mandamento da ponderação” é o terceiro 

princípio parcial do princípio da proporcionalidade. Assim, se ponderação e 

proporcionalidade têm um vínculo estreito, incumbe-nos algumas considerações 

sobre o tema. 
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O princípio153 da proporcionalidade tem uma conotação atual de limitar o 

Estado “em benefício da garantia da integridade física e moral dos que lhes estão 

sub-rogados”154 e sua origem é remota porque a própria Carta Magna,155 de 1215, já  

é taxativa: “O homem livre não deve ser punido por um delito menor, senão na 

medida desse delito, e por um grave delito ele deve ser punido de acordo com a 

gravidade do delito”. 

Em tempos mais modernos, o princípio da proporcionalidade também 

pode ser visto como fruto da passagem do Estado Absolutista para o Estado 

Liberal,156 o qual é fortemente marcado pela limitação de poder do Monarca, por isso 

este princípio aflorou como verdadeiro “freio” aos arbítrios do rei.157 

Parte da doutrina nacional  entende que o princípio da proporcionalidade 

deriva do princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV),158 

entretanto, Paulo Bonavides159 defende o posicionamento de que a 

proporcionalidade tem origem na igualdade, e estaria então inserida na ideia de 

Estado Democrático de Direito. O autor, para conceituá-lo, faz referência a Pierre 

Muller: 

 
Em sentido amplo [...] é a regra fundamental a que devem obedecer 
tanto os que exercem quanto os que padecem o poder. 
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Numa dimensão menos larga, o princípio se caracteriza pelo fato de 
presumir a existência de relação adequada entre um ou vários fins 
determinados e os meios com que são levados a cabo. 
Nesta última acepção, entende Muller que há violação do princípio da 
proporcionalidade, com ocorrência de arbítrio, toda vez que os meios 
destinados a realizar um fim não são por si mesmos apropriados e ou 
quando a desproporção entre meios e fim é particularmente evidente, 
ou seja, manifesta.  

 
Canotilho,160 ao discorrer sobre o “o princípio da proibição do excesso” ou 

proporcionalidade, aduz: 

 
O princípio da proporcionalidade dizia primitivamente respeito ao 
problema da limitação do poder executivo, sendo considerado como 
medida para as restrições administrativas da liberdade individual. É 
com este sentido que a teoria do estado o considera, já no século 
XVII, como máxima suprapositiva, e que ele foi introduzido, no século 
XIX, no direito administrativo como princípio geral do direito de 
polícia ...  Posteriormente, o princípio da proporcionalidade em 
sentido amplo, também conhecido por princípio da proibição do 
excesso (Übermassverbot), foi erigido à dignidade de princípio 
constitucional [...]. Discutido é o seu fundamento constitucional, pois 
enquanto alguns autores pretendem derivá-lo do princípio do estado 
de direito, outros acentuam que ele está intimamente conexionado 
com os direitos fundamentais. 

 

O princípio da proporcionalidade, embora não esteja previsto em nossa 

Constituição,161 é constantemente utilizado nas decisões judiciais para aferir o 

sentimento de justiça, conectando-se à ideia de moderação, de equilíbrio,162 

preservando-se o máximo do conteúdo de cada bem constitucional, da cada bem 

jurídico a ser analisado. Porém, destaque-se que há normas esparsas indicativas da 

ideia de igualdade-proporcionalidade, característica dos Estados de Direito,163 tais 

como os artigos 5º, incisos X, XXV e 7º, IV, V e XXI, entre outros. 
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É preciso consignar que se desdobram no bojo do Princípio da 

Proporcionalidade: adequação, necessidade e ponderação (proporcionalidade em 

sentido estrito ou razoabilidade),164 como subprincípios. 

Adequação deve ser compreendida como a adoção das medidas 

apropriadas para se alcançar o objetivo consignado na norma de direito 

fundamental. A necessidade exige que o intérprete observe se a medida ou a 

decisão tomada, dentre as opções existentes, é a que produz menor prejuízo às 

demais pessoas envolvidas, devendo-se sempre escolher a menos restritiva de 

direitos fundamentais.165 Por último, registre-se que, pelo subprincípio da 

ponderação ou da proporcionalidade em sentido estrito, se pretende alcançar 

parâmetros para a resolução dos conflitos entre princípios constitucionais, ou seja, 

trata-se de um “controle de sintonia fina ..., indicando a justeza da solução 

encontrada ou a necessidade de sua revisão.166 167 

Assim, em caso de colisão de direitos, o hermeneuta deve exercer um 

juízo de ponderação entre o direito efetivado pela decisão e o por ela restringido. 

Isto implica a avaliação, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, ou seja, perquire-se qual o direito a ser sacrificado em relação a outro, a 

intensidade da intervenção, as razões desta e a ponderação é operada ao final.168 

Certamente, a análise de cada caso é que indicará quais as normas do sistema de 

direito fundamental estão em conflito, implicando na escolha daquela de maior 

densidade.  

Ressalte-se, a propósito, que demandas envolvendo saúde e 

fornecimento de medicação têm sido alvo de apreciação no Judiciário, impondo a 
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ponderação, porque enquanto direito social, com normas de conteúdo também 

principiológicos, a efetivação do direito depende de tutela judicial norteada pela 

proporcionalidade. 

Assevere-se que a ponderação fulcrada no princípio da proporcionalidade 

traz como consequência o dever do intérprete de analisar as particularidades de 

cada caso e ponderar sobre a proporcionalidade da restrição ao direito “sacrificado”, 

se houve razoabilidade169 ou não, se a Dignidade Humana prevaleceu.170 

Além disso, as demandas que envolvem saúde e fornecimento de 

medicação também necessitam de uma interpretação fulcrada na Constituição 

enquanto sistema de regras e princípios, tendo em vista que se trata de direito 

fundamental e tem uma peculiar natureza.171  

 
 

1.3.4 Direitos fundamentais e sua interpretação  

 
A interpretação dos direitos fundamentais é tarefa complexa, pois os 

operadores do direito constantemente têm se deparado com questões atinentes à 

eficácia dos dispositivos, à realização concreta dos direitos fundamentais172 e às 

colisões de direito. 
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Trata-se de uma das mais difíceis atribuições inseridas dentro da 

Jurisdição constitucional, pois incumbe ao intérprete estabelecer a referência de um 

signo ao seu objeto.173 

Tércio Sampaio Ferraz Junior afirma que “a hermenêutica jurídica é uma 

forma de pensar dogmaticamente o direito que permite um controle das 

consequências possíveis de sua incidência sobre a realidade antes que elas 

ocorram”.174 Interpretar, enquanto o objeto da hermenêutica, é extrair o conteúdo e 

alcance de uma norma constitucional,175 ou seja, observar quais as finalidades dos 

preceitos constitucionais e dar-lhes harmonia e efetividade.176  

A interpretação do sistema177 de direitos fundamentais como qualquer 

outra espécie de sistema é um ato de vontade, de conhecimento específico, ante os 

valores políticos e sociais inseridos na Constituição.178 Além disso, observe-se que 

esse sistema é “dotado de densidade normativa de diferentes graus”, conforme 

acentua Anna Cândida da Cunha Ferraz.179 Canotilho,180 sobre a interpretação 

constitucional de forma geral, assevera: 

 
[...] a interpretação das normas constitucionais deve ter em conta a 
especificidade, resultante do fato de a constituição ser um estatuto 
jurídico do político [...]. A influência dos valores políticos na tarefa da 
interpretação legitima o recurso aos princípios políticos 
constitucionalmente estruturantes, mas não pode servir para alicerçar 
propostas interpretativas que radiquem em qualquer sistema de 
supra-infra ordenação de princípios [...] nem em qualquer ideia de 
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antinomia [...]. O princípio da unidade hierárquico-normativo da 
Constituição ganhará, nesta sede, particular relevância.   

 
A interpretação das normas constitucionais, especialmente aquelas que 

compreendem direitos fundamentais, é atualmente centro de debates ante o 

momento de transição vivenciado, tanto assim é que Eduardo C.B. Bittar181 defende 

a troca da interpretação judicial, inspirada no modelo kelseniano, por uma 

interpretação mais “aberta”, na qual os “intérpretes e usuários do sistema normativo” 

tenham vez, com a afirmação constante da dignidade humana, enquanto objetivo 

maior do hermeneuta. 

Assim, é crucial, primeiramente, observar que o sistema de direitos 

fundamentais detém normas de densidade diferenciada, de forma que, embora se 

identifiquem no conteúdo senão protetivo ou garantista de um direito fundamental, 

se diferenciam quando analisadas sob o aspecto de regras e princípios, tendo em 

vista que os critérios clássicos182 de interpretação mostraram-se insuficientes, 

especialmente nos casos de colisão de direitos. 

Nesse sentido, atualmente há um destaque para os princípios 

constitucionais enquanto instrumentos de grande valia na ciência hermenêutica, pois 

“consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se 

por todo o sistema”,183 além disso, o momento atual, como acentua Luis Roberto 

Barroso,184 “impõe superar a lógica interpretativa da subsunção preconizada pelo 

positivismo jurídico, ou seja, a lógica da chamada ‘hermenêutica tradicional’ e assim 

considerando a dinâmica do sistema, a inexistência de hierarquia entre normas e 
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princípio, bem como os impactos às modificações históricas e sociais. Canotilho, por 

exemplo, defende a Constituição como “sistema aberto de regras e princípios.”185  

Luis Roberto Barroso, filiando-se a essa doutrina, afirma que a  

Constituição de 1988 deve “ser encarada como um sistema aberto de princípios e 

regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, ao qual as ideias de justiça e 

realização dos direitos fundamentais desempenham um papel fundamental”.186 

Diz Cristina Queiroz:187 

 
De acordo com a teoria dos sistemas abertos, ela própria decorrente 
da revolução hermenêutica aplicada ao direito e à interpretação dos 
problemas jurídicos, incluindo os direitos fundamentais, a ordem 
jurídica não se justifica mais por si própria. Necessita ainda de uma 
força categórica. Essa força categórica é-lhe dada pelo recurso aos 
princípios jurídicos. 

  
Um sistema aberto e normativo de regras e princípios possibilita a 

compatibilização de todos os direitos fundamentais. Assim, ainda que exista colisão 

de direitos, haverá possibilidade, por meio dos princípios hermenêuticos, de se 

chegar à solução dessa colisão, mormente porque a Dignidade Humana é o principal 

vetor para a concretização de tal categoria de direitos, independentemente de serem 

normas ou princípios.  

Ingo Sarlet entende que: 
 
[...] é inviável a sustentação, no direito Constitucional pátrio, de uma 
concepção de que os direitos fundamentais formam um sistema 
fechado no âmbito da Constituição [...] 
[...] se reconhecendo a existência de um sistema dos direitos 
fundamentais, este necessariamente será, não propriamente um 
sistema lógico-dedutivo (autônomo e autossuficiente), mas, sim, um 
sistema aberto e flexível, receptivo a novos conteúdos e 
desenvolvimentos. 
 

As regras, cujos fundamentos se assentam nos princípios,188 também 

conhecidas como “normas-disposição”, no dizer de Luis Roberto Barroso,189 “têm 
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eficácia restrita às situações específicas às quais se dirigem”, ao passo que as 

normas, compreendidas como princípios, têm uma carga de abstração bem maior. 

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma sobre o tema:190 

 
Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico. 

 
Esta distinção entre as normas de direito fundamental é dimensionada por 

Robert Alexy, que afirma existir uma distinção prima facie entre regras e princípios, 

de forma que os princípios têm um mandamento que prima facie que deve ser 

cumprido, porém não há nada definitivo, contrariamente às regras, que exigem 

exatamente aquilo que elas ordenam, porque têm determinabilidade.191 

Nesse sentido, em algumas situações é necessário um modelo 

diferenciado, no qual existam exceções, fortalecendo-se o caráter prima facie dos 

princípios, de forma a diferenciá-los entre si, de acordo com a carga argumentativa 

de alguns princípios, permitindo uma mediação concretizadora,192 conforme nos 

ensina Alexy: 

 
Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é 
conferido um peso maior a um outro princípio antagônico. Já uma 
regra não é superada pura e simplesmente quando se atribui, no 
caso em concreto, um peso maior ao princípio que sustenta a regra 
[...] 
O caráter prima facie dos princípios pode ser fortalecido por meio da 
introdução de carga argumentativa a favor de determinados 
princípios ou de determinadas classes de princípios.193 

 
Em sede de direitos fundamentais, nas demandas em que se discute a 

eficácia dos dispositivos concernentes à realização do direito à saúde, não raras são 

as vezes em que nos deparamos com conflitos de direitos, por isso, é necessária 

neste passo uma pequena abordagem sobre a interpretação de situações de tal 
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gênero, que segundo Robert Alexy,194 pode ser resolvida com a observância da 

“força vinculativa dos direitos fundamentais” e das “regras e princípios”.195 

Considera-se como força vinculativa dos direitos fundamentais a 

possibilidade que estes detém, em caso de violação, de serem conhecidos pelo 

Judiciário.196 Destaquem-se as considerações de Alexy197 sobre o tema: 

 
O conceito da vinculação jurídica é determinado diferentemente na 
teoria geral do direito. Em um sistema jurídico que conhece a 
separação dos poderes e, com isso, o poder judicial, como terceiro 
poder, tudo fala a favor disto, qualificar como “juridicamente 
vinculativas” somente aquelas normas de direitos fundamentais cuja 
violação seja em que procedimento for, possa ser verificada por um 
tribunal, que são portanto, justiciáveis.  

 

Assim, a efetivação dos direitos fundamentais está atrelada a um sistema 

constitucional aberto de normas e de princípios, que se traduz em “argumentos a 

favor dos direitos fundamentais”198 e propicia a consagração da dignidade da pessoa 

humana. Necessário, neste passo, tecer algumas considerações sobre os princípios 

que integram este sistema e como se proceder em caso de colisões de princípios.  

Preliminarmente, destaque-se que a adoção da teoria dos princípios é 

válida na medida em que evita ocorrer um esvaziamento dos “direitos fundamentais 

sem conduzir ao entorpecimento”.199 

Luis Roberto Barroso, discorrendo sobre os “princípios constitucionais 

como condicionante da interpretação constitucional”, afirma que a atividade de 
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interpretação deve começar sempre pelo princípio maior que rege o tema até o mais 

específico, para assim se chegar à aplicação da regra que vai dar solução ao caso 

analisado.200 

A questão é identificar, dentro do sistema de princípios constitucionais, o 

que pode então servir de paradigma, porque o universo de princípios é extenso e 

existem diversas classificações.201 

Há classificação referente ao conteúdo dos princípios: princípios de 

organização de Estado, de direitos fundamentais, de caráter programático etc.202 

Luis Roberto Barroso propõe uma classificação específica em termos de 

interpretação constitucional, enumerando-os como: princípio da supremacia da 

Constituição, da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, 

da interpretação conforme a Constituição, da unidade da Constituição, da 

razoabilidade e da proporcionalidade e da efetividade.203 

Anna Cândida da Cunha Ferraz204 propõe uma classificação de “princípios 

fundantes dos direitos fundamentais” ou princípios informadores do sistema, com a 

ressalva de que se trata de rol exemplificativo, sendo os mais relevantes que 

ficariam subdivididos em: a) gerais do sistema, e aqui estariam inseridos o princípio 

da dignidade humana, o democrático, o da cidadania e o pluralismo político e o 

princípio da intangibilidade ou da proteção jurídica reforçada dos direitos 

fundamentais; b) princípios do núcleo central dos direitos fundamentais, onde 

estariam: o princípio da liberdade e o da legalidade, o da igualdade, o da proteção 
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jurisdicional, proteção jurídica e o acesso à justiça, o princípio da aplicabilidade 

imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, o princípio 

da “abertura das normas definidoras de direitos” ou da “Constituição aberta” e o 

princípio do devido processo legal.  

Ressalta-se a classificação de Canotilho de sete princípios para a 

concretização da Constituição, observando que “são princípios instrumentais de 

interpretação constitucional que constituem premissas conceituais, metodológicas e 

finalísticas que devem anteceder, no processo intelectual do interpréte”.205 

Segundo Canotilho,206 os princípios a seguir relacionam-se com o método 

hermenêutico-concretizador207 e auxiliam na interpretação constitucional: 

1. Princípio da Unidade da Constituição: A Constituição não pode ser vista 

de forma isolada, parcelada, mas como um sistema único a produzir efeitos, evitar 

contradições, impondo ao hermeneuta a harmonização de conflitos de normas.208 

Há, na realidade, uma interdependência das normas constitucionais entre si, e estas 

devem ser consideradas como “preceitos integradores num sistema interno unitário 

de regras e princípios”.209  

Canotilho,210 abordando o tema, afirma: 

 
O princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a Constituição 
na sua globalidade e procurar harmonizar os espaços de tensão [...] 
existentes entre as normas constitucionais a concretizar (ex. princípio 
do Estado de Direito e princípio democrático, princípio democrático e 
princípio socialista, princípio unitário e princípio da autonomia 
regional e local etc.) 

 
2. Princípio do efeito integrador ou de eficácia integradora: este princípio é 

decorrência do anterior, acentuando Inocêncio Mártires Coelho:211  
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[...] esse cânone interpretativo orienta o aplicador da Constituição no 
sentido de que, ao construir soluções para os problemas jurídicos-
constitucionais, procure dar preferência àqueles critérios ou pontos 
de vista que favoreçam a integração social e a unidade política, 
porque além de criar uma certa ordem jurídica, toda Constituição 
necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, como pré-
requisito ou condição de viabilidade de qualquer sistema jurídico.  

 

3. Princípio da máxima efetividade ou princípio da eficiência ou 

interpretação efetiva: na aplicação das normas constitucionais é necessário lhe 

emprestar o máximo de eficácia, sendo absolutamente ultrapassada a ideia de 

existência de normas no texto constitucional enquanto “exortações morais ou 

declarações de princípios e promessas a serem atendidas futuramente”, conforme 

lição de Willis Santiago Guerra, inspirada na obra de Canotilho.212 

Jorge Miranda213 afirma sobre o tema: 

 
Deve assentar-se no postulado de que todas as normas 
constitucionais são verdadeiras normas jurídicas e desempenham 
uma função útil no ordenamento. A nenhuma pode-se dar uma 
interpretação que lhe retire ou diminua a razão de ser. Mais: a uma 
norma fundamental tem de ser atribuído o sentido que mais eficácia 
lhe dê: a cada norma constitucional é preciso conferir, ligada a todas 
as outras normas, o máximo de capacidade de regulamentação. 
 

4. Princípio da força normativa da Constituição: este princípio tem relação 

direta com a historicidade das normas constitucionais, de forma que na aplicação da 

norma, o hermeneuta leve em consideração que a compreensão e aplicação destas 

estão intrinsecamente relacionadas com a evolução social, sem que se possa falar 

em modificação do texto.214 

E neste sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:215 
 
Na realidade, essa preocupação, realçada pelo magistério 
doutrinário, tem em perspectiva um dado de insuperável relevo 
político-jurídico, consistente na necessidade de preservar-se, em sua 
integralidade, a força normativa da Constituição, que resulta da 
indiscutível supremacia, formal e material, de que se revestem as 
normas constitucionais, cuja integridade, eficácia e aplicabilidade, por 
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isso mesmo, hão de ser valorizadas, em face de sua precedência, 
autoridade e grau hierárquico. 

 

5. Princípio da conformidade funcional ou justeza: aquele que interpreta 

não deve obter resultados que venham a subverter ou perturbar o esquema 

organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido, como por exemplo, o da 

separação dos poderes e o das funções de Estado.216  

6. Princípio da interpretação conforme a Constituição: nas normas 

constitucionais que detêm vários sentidos, é necessário se extrair um que seja 

compatível, harmônica com a Constituição, por isso a doutrina, muitas vezes, faz 

referência à expressão “normas polissêmicas ou plurisignificativas”.217 

Jorge Miranda218 diz:  
 
A interpretação conforme à Constituição não consiste tanto em 
escolher entre os vários sentidos possíveis e normais de qualquer 
preceito, o que seja mais conforme com a Constituição, quanto em 
discernir no limite – na fronteira da inconstitucionalidade – um sentido 
que, conquanto não aparente ou decorrente de outros elementos de 
interpretação, é o sentido necessário e o que se torna possível por 
virtude da forma conformadora da Lei Fundamental.  
 

Desta forma, impõe ao intérprete, entre as várias formas, escolher a 

compatível com a Constituição e a regra é a conservação da validade da lei e não a 

declaração de sua inconstitucionalidade. 

Luis Roberto Barroso destaca a necessidade de se decompor o processo 

de “interpretação conforme” em quatro elementos distintos:219 a) escolha de uma 

interpretação em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras 

possibilidades interpretativas que a norma admita; b) a busca de um sentido possível 

para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta do texto; c) admissão de 

uma linha de interpretação e exclusão de outra(s) que não seria(m) incompatível(s) 

com a Constituição; d) além de mecanismo de interpretação, é um mecanismo de 

controle de constitucionalidade porque se declara ilegítima uma determinada leitura 

do texto que consagra a norma. 

                                                           
216

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
341. 
217

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998. O autor adverte: “a interpretação conforme a constituição só é legítima quando existe 
um espaço de decisão [...] aberto a várias propostas interpretativas” (p. 1,151 e 1.152). 
218

 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 1983, p. 233. 
219

 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2. tir., 2010, p. 194. 



59 
 

É comum o emprego de tal princípio em situações em que existe 

ambiguidade e a utilização de expressões de grande abstração, ou de conteúdo 

aberto, como “interesse público” interesse social” etc. 

Por último, é preciso consignar que este princípio também pode ser 

compreendido como técnica de controle de constitucionalidade, na medida em que 

sua aplicação em algumas situações “consiste na expressa exclusão de uma 

determinada interpretação da norma, uma ação corretiva que importa em declaração 

de inconstitucionalidade sem redução de texto”.220 

7. Princípio da concordância prática ou da harmonização: implica em 

evitar o perecimento ou o sacrifício de um determinado direito em relação a outro, 

impondo ao aplicador da norma a função de coordenar os bens jurídicos em 

conflito.221 222 

Adverte Canotilho:223 

 
O campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido 
até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos 
fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos 
constitucionalmente protegidos). Subjacente a este princípio está a 
ideia do igual valor os bens constitucionais [...] que impede, como 
solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o 
estabelecimento de limites e condicionantes recíprocos de forma a 
conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes 
bens.  

 

Por todo o exposto, caso existam colisões de direitos, a ponderação 

aliada à interpretação da Constituição enquanto sistema aberto de normas e 

princípios expressam-se como solução. 

Vistos esses pressupostos e acentuando-se que os direitos fundamentais 

têm uma natureza diferenciada, um núcleo imutável, não se esgotam no texto 

constitucional e gozam de aplicabilidade imediata e efetividade, passa-se ao capítulo 
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seguinte, para uma análise sobre o direito fundamental à saúde, face o tema dessa 

dissertação. 
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CAPÍTULO 2. DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 
2.1 O direito à saúde como direito fundamental 

 

O direito à saúde foi contemplado no artigo 6º da atual Carta 

Constitucional enquanto direito social fundamental, e a primeira constituição 

brasileira a lhe fazer reserva é a de 1988. A expressão direito social está atrelada ao 

movimento pós-revolução industrial e remete à ideia de igualdade material,224 

conforme já se demonstrou anteriormente. 

O direito à saúde tem um regime jurídico constitucional específico, 

sistematizado nos moldes dos artigos 196 a 200, enquanto subsistema da 

seguridade social. O dispositivo do artigo 196 enuncia que se trata de direito de 

todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante a adoção de políticas públicas, 

com a garantia do acesso universal igualitário às ações e serviços disponibilizados. 

O reconhecimento do direito à saúde como direito fundamental é 

sintomático nas constituições contemporâneas, refletindo, sem dúvida alguma, a 

priorização da vida digna como valor máximo para condução dos constituintes 

derivados, vinculando os legisladores e aplicadores da norma. Observe-se, a 

propósito, que a atual Carta coaduna-se com a Constituição de Portugal (1976), bem 

como com a de outros Estados Democráticos do continente Europeu, ante o 

tratamento constitucional dispensado a tal direito. 

Além disso, o direito à saúde também é previsto em diplomas 

internacionais, ratificados pelo Brasil: Declaração Universal da ONU, de 1948, no 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção de 

Direitos da Criança e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Assim, ainda 

que não fosse albergada em nosso texto constitucional, em razão da abertura do 
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catálogo dos direitos fundamentais,225 por força do artigo 5º, § 2º do texto 

constitucional, este direito já estaria protegido. 

Dirley da Cunha Jr. afirma que: 

 
[...] constitui uma exigência inseparável de qualquer Estado que se 
preocupa com o valor “vida” o reconhecimento de um direito subjetivo 
público à saúde, uma vez que, denegá-lo, significaria o mesmo que 
admitir a aplicação da pena de morte, que é, como se sabe vedada 
constitucionalmente [...] e o que é pior, sem crime e sem processo.226  

 

Não existe um conceito positivado de direito à saúde. A Constituição, no 

artigo 196, apenas afirma que é um direito de todos e dever do Estado. Assim, a 

fundamentalidade do direito, já expressa no artigo 6º, nos remete a vias subsidiárias. 

Nesse sentido, faz-se referência ao conceito de saúde pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, que no preâmbulo de sua Constituição consagrou que saúde é o 

completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e 

outros agravos.227 

Vidal Serrano Nunes Jr e Sueli Gandolfi228 comentam sobre o conceito de 

saúde: 

 Já as formulações incorporadas pela Constituição da Organização 
Mundial de Saúde, consubstanciando inegável evolução na 
abordagem do tema, talvez apresentem como virtude maior a 
identificação da saúde como um bem jurídico que apresenta três 
diferentes dimensões: uma individual, outra coletiva e outra ainda de 
de desenvolvimento, assim pensado não só como base nas 
presentes, mas também nas futuras gerações... 

 
O artigo 194 da Constituição trata de saúde sob o ponto de vista da 

seguridade social, abraçando não somente a concepção da OMS, mas também 

exigindo a “realização de políticas públicas que tenham como finalidade a redução 
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do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações 

para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196).229 

Conclui-se, neste contexto, que o constituinte de 1988 pretendeu dar uma 

dupla configuração ao direito à saúde, pois não somente há o valor da busca 

individual de higidez física e mental, como também é possível vislumbrar uma 

perspectiva de saúde em termos de coletividade, com exigência de políticas públicas 

efetivas. É exatamente esta a interpretação literal que se pode depreender de 

expressões cunhadas dos artigos 196 e 194, como direito de todos e políticas 

públicas.230 

Trata-se, na verdade, de um direito de dupla face, pois detém cunho 

social defensivo e prestacional,231 nas palavras de Ingo Sarlet.232 Defensivo porque 

impede as ingerências indevidas por parte do Estado e terceiros, por isso a 

expressão sinônima “direitos negativos”.233 De outro lado, a colocação do particular 

como credor de políticas públicas de saúde justifica o caráter prestacional da 

saúde,234 por isso também ser possível falar em “direitos positivos”, na esteira de 

Robert Alexy,235 que sobre o tema afirma:236 
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Quando se fala em “direitos a prestações” faz-se referência, em 
geral, a ações positivas fáticas. Tais direitos, que dizem respeito a 
prestações fáticas que, em sua essência, poderiam também ser 
realizadas por particulares [...]. Mas além de direitos a prestações 
fáticas, pode-se também falar de prestações normativas. Nesse 
caso, também os direitos a ações positivas normativas adquirem o 
caráter de direitos a prestações. 

 
Este caráter prestacional gera uma série de debates no mundo jurídico 

sobre o alcance e a interpretação de expressões como universalidade, gratuidade;237 

os limites, se existentes ou não, do poder Judiciário na realização de tais direitos;238 

239 quais, efetivamente, são as prestações devidas. 

Ingo Sarlet240 defende que o direito à saúde é uma “exigência inarredável 

de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a 

humanidade e a justiça”, ainda que estas sejam limitadas ao estritamente necessário 

para a proteção humana. 

O direito à saúde está inscrito primeiramente no rol de direitos sociais da 

Constituição, ex-vi artigo 6º, indicando que sua efetividade está relacionada às 

ações positivas do Estado241 que, por sua vez, possibilitam a igualdade material.242 

Mariana Filchtiner243 afirma que existe uma diferença entre os direitos 

fundamentais pautada no sentido da universalidade e igualdade, de forma que “os 
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direitos individuais e civis se caracterizariam pelas ideias de igualdade como 

equiparação e universalidade ab initio”, diferentemente dos direitos sociais, que 

impulsionados em razão da desigualdade fática, fizeram aparecer instrumentos 

prestacionais para diminuí-la, senão para extingui-la. A igualdade para os direitos 

sociais é ponto de chegada e relaciona-se com o critério material de justiça.  

Vidal Serrano Nunes Junior, ao abordar o tema, afirma: 

 
O propósito primeiro dos direitos sociais é assegurar dignidade 
material a todos, buscando neste ponto, a igualdade entre as 
pessoas. É evidente que não se cuida de uma igualdade material 
absoluta, incompatível com o modelo de organização da economia 
que adotamos, mas do princípio que aponta que as pessoas devem 
ser iguais em dignidade [...]. 
Nessa linha de raciocínio, é evidente que a interpretação de qualquer 
norma programática, consubstanciadora de direitos sociais, deve 
sempre ser direcionada no sentido da realização do Estado 
Democrático Social de Direito, pena de grave subversão dos valores 
incorporados à nossa Constituição.244 

 
A titularidade do direito à saúde também é peculiar, pois pertence ao 

indivíduo pessoa física e à coletividade.245 

A fundamentar a face individual, está o artigo 196, reconhecendo-o como 

direito de todos; sua imediata relação com o direito à vida e à integridade corporal 

nos remete a um direito individual. O Brasil subscreveu tratados internacionais que 

reconhecem esta titularidade e esses, por sua vez, têm força de norma 

constitucional, ante o disposto no artigo 5º, § 2º, da Constituição da República,246 

portanto trata-se de um direito humano.  

No que tange ao status de direito coletivo e difuso, o direito à saúde  

encontra guarida na face coletiva dos direitos sociais, pois a coletividade tem direito, 

por exemplo, a políticas públicas de prevenção de doenças, como a paralisia infantil, 
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a poliomielite, a meningite, a dengue. Sobre o tema, Ingo Sarlet247 exemplifica o  

“caso de políticas públicas de prevenção e combate a doenças endêmicas”. 

Ultrapassadas estas considerações, é conveniente a busca por um 

regramento constitucional do direito em questão, no que tange às competências 

legislativas e executivas para disciplinar o exercício do direito à saúde. 

A disciplina constitucional do direito à saúde, face ao modelo federativo 

de estado, estabelece ser de competência de todas as pessoas políticas dispor 

sobre saúde.  

O artigo 23, inciso II, impõe competência material248 ou comum249 a todos 

os entes federativos, no sentido de “cuidar da saúde e da assistência pública”. O 

artigo 30, inciso VI, enfatiza a parcela de responsabilidade do município, pois ali 

consta “prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população”. Esta cooperação deve ser efetuada de duas 

formas: tecnicamente e financeiramente. A cooperação técnica é aquela em que a 

União e o Estado remetem ao Município “informes e resultados de análises e 

pesquisas”, conhecimentos com finalidades preventivas e curativas das mais 

diversas moléstias. A cooperação financeira tem relação com os recursos razoáveis 

para a promoção de saúde, provindos também da União e do Estado.250  

No que tange às competências legislativas, em que pese existirem 

normas aparentemente conflitantes251 diante da competência privativa da União 

(artigo 22, inciso XXXIII) e da competência concorrente dos demais entes federativos 

(artigo 24, XII), entende-se que prevalece a última norma, diante do princípio da 
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especialização, pois se o constituinte conferiu ampla participação das pessoas 

políticas na implementação de ações positivas de saúde, tais pessoas 

necessariamente também devem legislar dentro de seu espectro de competência, 

observados os regramentos peculiares à divisão vertical de competências do artigo 

24 e seus parágrafos, bem como o disposto no artigo 30, inciso II. Quanto à 

competência privativa da União, esta ficaria atrelada apenas à seguridade social, 

face sua generalidade.252 

Assim, se a Constituição não isenta nenhuma pessoa política de sua 

parcela de responsabilidade, e diante da complexidade do tema, Fernando Facury 

Scaff253 adverte que a competência legislativa e administrativa é concorrente e o foco 

de prestação de serviços deve ser municipal, observado o regime de cooperação 

constante do art. 23, parágrafo único, da Constituição brasileira. 

A materialização das ações de saúde a serem perpetradas pelos órgãos 

públicos é disciplinada pelo artigo 198 da Constituição, que determina a participação 

de todas as pessoas políticas da federação de forma coordenada, hoje conhecido 

como Sistema Único de Saúde, cujas considerações serão operadas no subitem 

seguinte. 

 
 

2.2 Direito à saúde e o Sistema Único de Saúde 

 
A garantia do direito fundamental à saúde está atrelada à organização do 

SUS – Sistema Único de Saúde – que, enquanto instituição jurídica, decorre do 

artigo 198 da Constituição Federal254 e foi regulamentado com a edição de duas leis: 

Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990.  

Estas leis têm sua principal origem nos debates surgidos durante as 

Assembleias Nacionais Constituintes de 1986/1987. A otimização do sistema de 

saúde, naquela época, já era uma necessidade, pois a assistência médico-hospitalar 

prestada pelo INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social – já apontava sinais de ineficiência, mesmo porque a saúde, então não era 
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universal, eis que vinculada estava aos trabalhadores segurados pelo INSS – 

Instituto Nacional de Previdência Social – INPS.255   

Fabíola Zioni e Eurivaldo Sampaio de Almeida256 afirmam, sobre o 

contexto histórico da criação do SUS: 

 
Por ocasião dos debates e estudos desenvolvidos por parlamentares, 
associações de profissionais, partidos políticos, à época da 
Constituinte, os movimentos sociais em saúde tiveram um grande 
destaque. Graças à atuação de grupos designados como integrantes 
do Movimento pela Reforma Sanitária, foram colocadas e debatidas 
propostas para a criação de um sistema único de saúde, o que 
passaria a ser conhecido como SUS. Na proposta final, consagrou-se 
o direito universal à saúde, as obrigações de financiamento para 
cada nível de governo [...] foram definidos, constitucionalmente, 
vários dispositivos de controle social. 

 
Essa concepção de sistema de saúde decorre de um fenômeno global de 

debates em torno de uma nova saúde pública, enquanto movimento ideológico e 

social dos anos 80 (oitenta) no Canadá, nos Estados Unidos e países da Europa 

Ocidental.257 Marcia Faria Westphal258 assinala que, no plano internacional, a            

I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorrida em 1986, em Otawa, foi 

fundamental para a promoção destas mudanças de paradigmas e inspiradora da 

Constituição brasileira, afirmando, também: 

 
O conceito de Promoção de Saúde que reforça a importância da 
ação política, as condições ambientais e as mudanças nos estilos de 
vida, tornou-se referência para o movimento da “nova Saúde Pública” 
[...]. Nessa visão, saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, 
tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida. 

 
A prestação efetiva dos direitos concernentes à saúde deve ser 

concretizada por meio de um Sistema Único de Saúde, cujas atribuições estão 

enumeradas no art. 200, I a VIII, ressalvado o disposto na legislação ordinária. 
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Observe-se que o Constituinte, em um primeiro plano, integrou a saúde 

ao sistema da seguridade social, ao lado da previdência e assistência social (artigo 

194); em passo seguinte, restou o custeio das prestações de seguridade, e dentre 

elas, a saúde (art.195); no artigo 196, há a definição de saúde, enquanto 

subsistema, tanto que se inaugura ali a seção II, do Título VIII da Constituição, 

restando estabelecidos “os termos através dos quais deve ser compreendido o 

direito à saúde a que o poder público está obrigado”;259 e somente no dispositivo do 

artigo 198 do mesmo texto normativo é indicado quem será o executor de tais ações 

de saúde, quer seja, o SUS – Sistema Único de Saúde.  

Sueli Gandolfi Dallari,260 analisando o tema, afirma: 

 
Ela organizou, também, o sistema público de saúde, exigindo que 
todas as ações e os serviços de saúde integrem uma rede que tenha 
apenas uma direção em cada esfera de governo. A Constituição 
requer igualmente que essa rede, prestando um atendimento integral 
às necessidades de saúde, seja organizada considerando os 
diferentes níveis de complexidade das ações e dos serviços, 
hierarquicamente. E sobretudo, em coerência com os requisitos do 
Estado Democrático de Direito.   

 

Evidencia-se, pois, que em cada pessoa política deverá existir um órgão 

gestor responsável pela regionalização e hierarquização das ações e serviços de 

saúde.261 

Sobre a participação dos Estados e dos Municípios, afirma Sueli Gandolfi 
Dallari:262

 

 
Portanto, a garantia do direito à saúde do povo dos Estados-
membros supõe, também, a formalização do sistema sanitário 
estadual. As diretrizes desse sistema [...] o obrigam a, no gozo do 
poder político implícito à descentralização, realizar o atendimento 
integral da saúde, priorizando as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais, e a contar com a participação da 
comunidade em sua organização. 
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Tal sistema é integrado por uma rede pública regionalizada e 

hierarquizada, financiada por recursos das pessoas políticas que integram a 

federação, conforme se depreende dos termos do artigo 198, caput e § 1º da CF/88. 

Nesta linha, o regime único favorece uma administração mais eficiente, pois impede 

a difusão de administração e a dispersão e superposição de órgãos e atribuições em 

esfera estadual e municipal.263 

Importante acrescentar, neste debate, que a fim de incrementar os 

recursos da saúde, a emenda constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000, deu 

nova redação ao dispositivo do artigo 34 da Constituição, colocando expressamente 

como causa de intervenção federal a falta de aplicação do mínimo exigido da receita 

dos impostos nas ações de serviços públicos de saúde. 

O mínimo exigido se encontra em debate no Projeto de Lei Complementar 

n. 01, de 2003, em tramitação no Congresso Nacional, e atualmente estão mantidos 

os percentuais de 12% para os Estados, 15% para os Municípios e 10% das receitas 

dos orçamentos fiscal e da seguridade social.264 

O Sistema Único de Saúde rege-se pelos princípios da universalidade, da 

igualdade e da regionalização.265  

A universalidade está insculpida no artigo 196 do texto constitucional e 

põe fim ao sistema anterior, que exigia filiação e contribuição ao sistema de 

previdência social.266 Deve ser entendida como uma “universalidade de cobertura”,267 

de forma que todos têm direito ao acesso aos serviços preventivos e curativos de 

saúde.268 Não se confunde a universalidade com a gratuidade,269 pois a última 
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decorre de disposição legal (artigo 43 da Lei n. 8.090/90), segundo Fátima Vieira 

Henriques,270 que também afirma: 

 
Se é verdade que o acesso ao sistema público foi franqueado de 
forma incondicionada à população em geral, isso não significa que a 
integralidade das ações e serviços nele compreendidos deva ser 
necessariamente ofertada a todos livre de qualquer ônus [...] a 
universalidade do acesso às ações e serviços públicos não obriga 
sua oferta gratuita senão àqueles comprovadamente carentes, lícito 
concluir que o Estado não está compelido, ao menos por força de 
constitucional, a fornecer serviços de saúde a quem reúne condições 

de provê-los às suas próprias expensas.  
 

A igualdade completa o sentido do dispositivo do artigo 196 da 

Constituição, em razão da expressão “acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Adriana Zawada Melo271 comenta o dispositivo: 

 
Cabe ressaltar que mesmo a existência de um subsistema de 
atenção à saúde indígena, paralelo ao sistema Único de Saúde, 
criado pela Lei n. 9.836/99, respeita a igualdade, pois considera as 
especificidades da cultura dos povos indígenas no modelo a ser 
adotado para atenção à saúde deles [...]. É ainda dessa definição 
constitucional de saúde, bem como do art. 198, § 1º, e da própria 
noção de seguridade social, que o art. 43 da Lei n. 8.090/90 extraiu a 
garantia da gratuidade dos serviços de saúde públicos e privados. 
 

O princípio da regionalização tem relação direta com a 

descentralização,272 que no “sentido jurídico-administrativo é atribuir a outrem 

poderes da Administração”,273 assim, há uma distribuição de responsabilidades entre 

os vários órgãos da Administração, de forma a se diminuir a distância entre o fato e 

a decisão,274 275 com finalidade de otimização na prestação do serviço público de 

saúde.276  
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A democratização e a subsidiariedade277 são típicas da descentralização 

própria de uma federação,278 segundo Mariana Filchtiner Figueiredo.279  

A descentralização, além de princípio, também é prevista como diretriz do 

sistema, segundo o artigo 198 da Constituição, e tem dois aspectos no Sistema 

Único de Saúde. O primeiro: a descentralização política, que decorre da divisão 

constitucional de competências entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios,  

expressa a democratização e a verticalização do poder.280 O segundo: a 

regionalização,281 ressaltando-se, a propósito, as afirmações de Fabíola Zioni e 

Eurivaldo Sampaio de Almeida:282 

 
[...] a rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma 
regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior 
dos problemas de saúde da população de uma área delimitada, 
favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle 
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de vetores, educação em saúde [...]. O acesso da população à rede 
deve se dar através dos serviços de nível primário de atenção, que 
devem estar qualificados para atender e resolver os principais 
problemas que demandam serviços de saúde. 
 

E justamente a fim de dar aplicabilidade a este dispositivo, há a previsão 

legal, no artigo 10 da Lei n. 8.080/90, da constituição de consórcios dentro dos 

municípios. Expressa este dispositivo, também, a municipalização,283 nota do 

federalismo brasileiro e, segundo Mariana Filchtiner, elemento relacionado à 

descentralização do sistema de saúde.  

O texto constitucional, no artigo 198, ao dispor sobre saúde, contempla 

também como diretrizes do sistema: o atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (inciso II) e a 

participação da comunidade (inciso III). 

Adriana Zawada Melo284 tece as seguintes considerações sobre o tema: 

 
Essa diretriz tem fonte direta no princípio da universalidade e 
cobertura e atendimento (art. 194, parágrafo único, I) e denota mais 
uma vez a ênfase dada constitucionalmente às políticas sociais e 
econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros 
agravos. 

 
A diretriz de atendimento integral é instrumento de defesa do cidadão 

contra omissões do Estado, de forma que é obrigação desse a oferta de atividades 

preventivas, não ficando desonerado de outras medidas necessárias ao cuidado da 

saúde.285 Porém, não se pode desprezar a literalidade dos dispositivos dos artigos 2º 

e 3º da Lei n. 8.080/90, que impõem o dever de garantia à saúde ao Estado e 

também contempla as pessoas, a família, as empresas e a sociedade como co-

responsáveis. 
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Fernando Aith286 adverte sobre o tema: 

 
Assim, sempre que houver uma pessoa doente, caberá ao Estado 
fornecer o tratamento terapêutico para a recuperação da saúde 
dessa pessoa de acordo com as possibilidades oferecidas pelo 
desenvolvimento científico. Assim, não importa o nível de 
complexidade exigido, a diretriz de atendimento integral obriga o 
Estado a fornecer todos os recursos que estiverem ao seu alcance 
para a recuperação da saúde de uma pessoa. 

 

Destaque-se que o dispositivo constitucional do artigo 198, inciso II, tem 

um conteúdo também protetivo do direito à saúde e sua interpretação tem motivado 

o crescente número de demandas. Em um país de dimensões geográficas 

continentais como o Brasil, cujos recursos financeiros são escassos para abranger 

com plenitude todos os direitos fundamentais, são corriqueiros os debates entre a 

prevalência do mínimo existencial e a reserva do possível, a exemplo da 

jurisprudência do Excelso Pretório, com a ADPF n. 45,287 que será objeto de maiores 

considerações em capítulo próprio. 

Quanto à participação da comunidade, é importante frisar que se trata de 

diretriz constitucional, também prevista no artigo 7º, VIII, da Lei n. 8.080/90 e art. 1º 

da Lei n. 8.142/90. 

Mariana Filchtiner Figueiredo,288 comentando sobre o tema, afirma: 

 
[...] seguindo a determinação constitucional, estipula-se, como 
princípio do SUS, a participação da comunidade. A participação se 
dá pela representação dos usuários do SUS nos Conselhos e 
Conferências de Saúde e retrata a faceta mais democrática do SUS, 
cujas políticas e decisões passam, assim, pela análise e pelo voto de 
representantes da comunidade envolvida. 

 
Aspecto também relevante quanto ao trato constitucional do direito à 

saúde é a possibilidade da iniciativa privada participar da prestação de tal espécie 

de direito (art. 199), como o fazem os planos e seguros privados de assistência à 
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saúde regidos pela Lei n. 9.656/1998, que diante da contraprestação financeira, 

além de assistência à saúde, complementam também a previdência social.289 

Destaque-se, também, que as entidades sem fins lucrativos, e 

principalmente as de natureza filantrópica, podem se associar ao SUS por meio de 

contrato de direito público ou convênio (art. 199, § 1º). 

Por último, são de relevo:  

i) a proibição da participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros 

na assistência à saúde no País, excetuados os casos previstos em lei (art. 199, § 

3º). Registre-se que o Brasil adotou o modelo de consentimento para os transplantes 

(opting in system), atrelando o procedimento a manifestação expressa do doador ou 

de sua família, consoante dispõe a Lei n. 10.211/2001;  

ii) a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas restringem-se à finalidade 

de transplante, pesquisa e tratamento, incumbindo ao legislador infraconstitucional a 

fixação de condições e requisitos que facilitem a remoção e coleta, bem como 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, proibida a comercialização 

a qualquer título (art. 199, §4º). 

iii) a definição da responsabilidade de cada um dos entes federativos, de forma que 

aos Municípios incumbe prestação direta dos serviços e das ações de saúde e aos 

Estados e à União a execução de políticas sanitárias de maneira supletiva, suprindo 

a ausência do Município, consoante se pode observar dos termos dos arts. 16 e 17 

da Lei n. 8.080/90.290 

Assim, saúde é direito e dever fundamental do Estado, face a taxatividade 

do artigo 196 da Constituição e de todo o sistema que lhe é peculiar. A 

complexidade do sistema é de tamanha relevância que são expressivos os números 

de demandas intentadas debatendo o caráter prestacional de tal direito, mormente 
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no que tange à distribuição de remédios, cuja disciplina normativa demanda uma 

abordagem em separado. 

 
 
2.3 Direito à saúde e fornecimento de medicamentos 

 
O fornecimento de medicamentos é tema que requer uma reflexão à parte 

quando tratamos do direito à saúde, pois os efeitos das decisões judiciais nessa 

área serviram de motivo para a convocação da audiência pública ocorrida em maio 

de 2010. 

Mariana Filchtiner Figueiredo291 assevera sobre o tema: 

 
Os medicamentos, porque intrinsecamente ligados à manutenção da 
saúde da população, constituem importante elemento das políticas 
estatais de saúde [...]. Nesse sentido, possuem relevância não 
meramente econômica, mas também social, justificando o controle 
do Estado sobre as políticas de acesso a medicamentos, 
especialmente quanto à distribuição, fiscalização e preço. Tal 
concepção guarda pertinência com uma interpretação conjugada das 
normas constantes do artigo 1º, inciso III; artigo 3º, inciso IV e artigo 
197, todos da Constituição Federal. 

 

Com efeito, a responsabilidade para definir as ações de saúde no Brasil 

pertence ao Estado, nas figuras de cada uma das pessoas políticas que integram a 

federação; é essa a conclusão que se extrai dos dispositivos dos artigos 196 e 197 

da Constituição Federal, ressaltando-se que o fornecimento de medicamentos 

integra o âmbito individual do direito à saúde.292 

Nesse sentido, como já se acentuou, o constituinte criou o Sistema Único 

de Saúde para implementar as ações e os serviços públicos de saúde (art. 198 da 

Constituição vigente), assim, com a determinação de planejamento das ações 

estatais pela Lei n. 8.080/90, foi criada a Política Nacional de Medicamentos, face o 

disposto no artigo 6º293 de tal lei. 
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Marco Antonio da Costa Sabino294 afirma: 

 
Da PNM é possível extrair a necessidade de prestar à população 
uma distribuição qualitativa de medicamentos, com segurança (ou 
seja, o medicamento não oferece riscos desconhecidos a quem dele 
se aproveita), eficácia (vale dizer, o fármaco serve aos fins a que se 
presta) e menores custos possíveis. 

 
Assim, em razão das orientações da Organização Mundial de Saúde, 

foram criadas as listas de dispensação obrigatória, na quais constam os 

medicamentos que o Estado elegeu como de fornecimento gratuito e universal. São 

duas listas, reguladas e fiscalizadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária).  

A primeira, prevista nas diretrizes do PNM (Plano Nacional de 

Medicamentos),295 como “adoção da relação de medicamentos essenciais”,296 

conhecida como RENAME – Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais,297 que 

é prioritária para o tratamento de moléstias mais comuns no País,298 modela a 

“orientação para prescrição, padronização e abastecimento de medicamentos”299 e 

serve de base para as listas dos estados e municípios.  

A segunda lista, na qual constam os medicamentos excepcionais, cujo 

custo é alto, que são pouco utilizados e cujo uso demanda continuidade,300 se 
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encontra regulamentada atualmente pela Portaria n. 2577, de 2006.301 Tais 

medicamentos “também são conhecidos como drogas-órfãs, justamente porque, 

tendo em vista seu alto custo de desenvolvimento e o desequilíbrio quanto ao 

contingente de paciente”, fator este que não incentiva a indústria farmacêutica a 

postular a paternidade da droga.302 

Marco Antonio Sabino afirma sobre a estrutura da RENAME:303 

 
O órgão executivo da RENAME é a COMARE, Comissão Técnica e 
Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais, formada por cinco órgãos do Ministério da 
Saúde, oito outros órgãos especializados (dentre os quais a ANVISA, 
o CONASS e o CONASEM) e oito representantes das mais 
renomadas universidades brasileiras [...]. O trabalho da COMARE é 
fundamentado em dados objetivos coletados a partir da medicina 
baseada em evidências, ou seja, medicamentos são incluídos ou 
excluídos da RENAME dependendo de dados técnicos e científicos. 

 

Consta da Política Nacional de Medicamentos304 a necessidade de 

atualização das listas RENAME: 

 
O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a 
contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), imprescindível instrumento de ação do SUS, 
na medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao 
tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País.  

 

Esta revisão periódica305 é realizada pelas reuniões da COMARE, não se 

dispensando a possibilidade de requerimento administrativo junto ao mesmo órgão 

por qualquer interessado.306 
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No que tange à aquisição, o Município define sua “relação de 

medicamentos essenciais” de acordo com a lista RENAME e executa a assistência 

farmacêutica, assegurando o atendimento básico à saúde. Já a União e os 

Estados307 ficam incumbidos da aquisição e distribuição dos medicamentos 

excepcionais, em consonância com as portarias n. 2577/GM, de 27.10.2006, e n. 

1321, de 05.06.2007.308 

Esse tema nos parece relevante, tendo em vista que o conhecimento 

prévio sobre as normas atinentes à distribuição de medicamentos é preliminar à 

análise sobre a justiciabilidade do direito à saúde. Além disso, o controle judicial das 

políticas públicas constantemente se depara com demandas em que se questionam 

a omissão do Estado na distribuição dos medicamentos. 

Há outros fatores que dificultam a realização do direito à saúde sob o 

prisma da distribuição dos medicamentos, apontando-se de forma meramente 

exemplificativa: a) surgimento de novas doenças e novos medicamentos; b) a 

burocracia do Estado para a constatação da segurança e da eficácia das 

descobertas da indústria farmacêutica; c) burocracia da aquisição, ou seja, o 

procedimento licitatório com todas as suas fases etc.309 

Luis Roberto Barroso, ao analisar a questão da distribuição dos 

medicamentos, defende a ideia de que, em âmbito de ações individuais, deve-se 
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ater aos medicamentos constantes das listas oficiais, pois “presume-se que o 

Legislativo e o Executivo, ao elaborarem as listas referidas, avaliaram as 

necessidades a serem supridas e os recursos disponíveis”, refletindo-se, portanto,  

como um argumento democrático, tendo em vista que os representantes do povo é 

que teriam a legitimidade para escolher como aplicar os recursos públicos.310 

O mesmo autor, em relação às ações coletivas, admite a possibilidade de 

discussão sobre a alteração das listas, fornecendo quatro requisitos: 

 
a) O judiciário só pode determinar a inclusão, em lista, de 
medicamentos de eficácia comprovada, excluindo-se os 
experimentais e os alternativos; 
[...] 
b) O Judiciário deverá optar por substâncias disponíveis no Brasil; 
[...] 
c) O Judiciário deverá optar pelo medicamento genérico, de menor 
custo; 
[...] 
d) O Judiciário deverá considerar se o medicamento é indispensável 
para a manutenção da vida.311 

 

Ainda pertinente à distribuição de medicamentos, é preciso consignar que 

as listas de medicamento não possuem um caráter estritamente obrigatório, pois em 

caso de colisão do interesse público no cumprimento da lista com o direito a 

medicamento essencial à preservação da saúde e da vida, prevalecem esses, face 

sua fundamentalidade. Ressalte-se que sempre existirão pessoas cujo tratamento 

depende de insumos novos, que nem sempre constam das referidas listas.312  

Andrea Lazzarini Salazar e Karina Bozola Grou313 afirmam: 

 
Mesmo que se tenha alguma margem de discricionariedade quando 
da seleção dos insumos e serviços de saúde que serão fornecidos 
pela rede pública de saúde ou mesmo pelos planos de saúde, esta 
não tem o condão de vedar o fornecimento de quaisquer outros que 
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não aqueles escolhidos, sob pena de ofensa ao interesse público, no 
caso, a garantia do direito à saúde e à vida. 

 

Observe-se, pois, que resta incontroversa a fundamentalidade do direito à 

saúde, aí incluindo-se o direito a ter medicamento. Entretanto, a complexidade do 

tema é extremada, pois na esfera da justiciabilidade de tal direito ainda restam 

alguns debates sobre suas limitações e o âmbito da universalidade e integralidade 

de fornecimento.  

Assim, ultimadas a análise constitucional do direito à saúde e o regime 

legal da distribuição dos medicamentos, incumbe-nos a investigação sobre os 

elementos a indicar a justiciabilidade do direito à saúde. 

A riqueza do assunto e o objetivo principal desse trabalho propõem uma 

análise de aspectos, ainda que de forma sintetizada, em subitem próprio.   

Ressalve-se, desde já, que alguns aspectos já foram abordados e serão 

objeto de novas referências por questão de ordem metodológica.  

 
 

2.4 A justiciabilidade do direito à saúde 

 
A justiciabilidade do direito à saúde está relacionada com a possibilidade 

de tutela jurisdicional de tal direito e os limites dessa tutela,314 notadamente a 

Jurisdição Constitucional que tem assumido papel marcante no resguardo da 

cidadania, ao conformar constitucionalmente o direito à saúde e todas as questões 

pertinentes à sua realização. 

Kazuo Watanabe,315 referindo-se à expressão, afirma: 

 
[...] é necessário esclarecer bem a acepção do vocábulo 
“justiciabilidade” (alguns adotam o termo “acionabilidade”) dos 
direitos fundamentais. O que se quer explicitar com ele não é o 
requisito para acesso à justiça ou para o exame do mérito da 
ação e sim o requisito para o acolhimento, pelo mérito, da pretensão 
da tutela jurisdicional dos direitos fundamentais sociais, ou seja, a 
efetiva existência do direito fundamental social tutelável. 
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Assim, utilizaremos a expressão justiciabilidade, tendo em vista que esta 

não se confunde com o direito de ação, que está franqueado a todos na Constituição 

vigente. 

O direito à saúde, em consonância com as normas da Organização 

Mundial de Saúde, conforme já se mencionou, deve ser entendido como a tríade: 

bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, podemos afirmar que a integridade 

física e moral está atrelada à dignidade humana e, por conseguinte, todas as 

prestações de saúde, sejam elas curativas ou preventivas, integram o conceito de 

saúde.316 Como já se advertiu, é direito taxativamente elencado no artigo 6º da 

Constituição Federal, estendendo-se nos artigos 196 a 200 do mesmo texto 

normativo, portanto, do ponto de vista material, sua fundamentalidade é expressa.317 

A interpretação sistematizada de tais dispositivos nos permite concluir por 

sua fundamentalidade, densidade diferenciada, integrante do conteúdo do mínimo 

existencial, possuidor de rigidez constitucional e imediata aplicabilidade. Todos 

esses fatores são indicativos da justiciabilidade do direito à saúde. 

Vidal Serrano Nunes Junior e Sueli Gandolfi Dallari318 comentam sobre a 

fundamentalidade do direito à saúde, acentuando as seguintes características: 

historicidade, universalidade e autogeneratividade. A historicidade apresenta-se 

como fruto de conquistas da sociedade, culminando a Constituição de 1988 com a 

expressa menção a tal direito. A universalidade tem relação com os destinatários da 

norma: o ser humano enquanto gênero, sem quaisquer discriminações. A 

autogeneratividade, nas palavras dos autores,319 resta assim comentada: 

 
[...] produto de preocupações humanistas que se desbordam dos 
limites de cada Estado. Ele vem sendo objeto crescente de pactos 
internacionais, o que indica, de forma cada vez mais intensa, a sua 
inerência à dignidade humana. Isso significa que o direito à saúde, tal 
qual os demais direitos humanos, tem por assim dizer, um caráter 
supranacional.  
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Observada a fundamentalidade intrínseca do direito à saúde, a 

abordagem sobre a densidade diferenciada demanda algumas considerações 

preliminares. 

Não se ignora a existência de uma relação dialética do direito à saúde 

com os cofres públicos, que não tem disponibilidade para a satisfação de todos os 

direitos, porque a escassez de recursos traz as escolhas trágicas.320 Como outros 

direitos fundamentais, não é direito absoluto, e a ponderação de valores e princípios 

constitucionais apresenta-se como instrumento a lhe dar a necessária 

implementação. 

Sem a pretensão de retomar as colocações sobre sistema aberto de 

normas e princípios, é necessário reiterar que o direito à saúde deve ser interpretado 

à luz do princípio da unidade e supremacia da Constituição, tendo em vista que este 

é fonte de validade de todo o sistema constitucional e também em razão do “pacto 

social e político” constante do próprio texto constitucional.321 Destaque-se, por 

exemplo, a indissociabilidade do direito à vida digna e o direito à saúde, face o 

caráter concorrente322 dos direitos fundamentais. Nesse sentido, eventuais 

conjecturas concernentes às questões de ordem orçamentária merecem um 

dimensionamento sistêmico com vistas à proporcionalidade. 

A propósito, destaquem-se as afirmações de Mariana Filchtiner 

Figueiredo323 sobre o tema: 

 
A definição pelo princípio aplicável ao caso concreto, todavia, passa 
pelo domínio de mecanismos que auxiliem na determinação das 
possíveis objeções e dos parâmetros de eficácia do direito em 
questão, no caso o direito fundamental à saúde. Entre tais 
instrumentos jurídicos, releva o princípio da proporcionalidade.  

 

Por todas essas considerações, entende-se que as normas concernentes 

ao direito à saúde possuem uma densidade diferenciada, pois se revelam como 

princípio de direito fundamental, na medida em que protegem um bem da vida que é 
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pressuposto da dignidade humana. Compreende-se, pois, que são “mandados de 

otimização”324 e comandos com carga normativa e imperatividade suficiente para 

legitimar sua postulação em juízo. 

Ultrapassadas as considerações sobre a densidade normativa do direito à 

saúde, é mister acentuar que se trata de direito que integra o conteúdo do “mínimo 

existencial ou essencial”, ou ainda, “mínimo social”,325 como imprescindível para 

uma vida digna. 

O mínimo existencial tem relação com uma série de prestações materiais 

indispensáveis à vida digna, aqui se incluindo, também, o direito ao salário mínimo, à 

moradia, à assistência e previdência social, bem como o direito à saúde,326 trata-se 

de parcela do núcleo irredutível dos direitos fundamentais, na lição de Ricardo Lobo 

Torres:327 

 
[...] o conteúdo essencial, consistindo no núcleo irredutível dos 
direitos fundamentais resultante das ponderações e restrições 
coincide com a base do mínimo existencial, que é a parcela 
indisponível dos direitos fundamentais aquém da qual desaparece a 
possibilidade de ser viver com dignidade. O Mínimo existencial como 
“último conteúdo essencial” dos direitos fundamentais, é irredutível e 
indisponível” 

 

Andreas J. Krell,328 aborda o tema de forma geral, advertindo: 

 
A teoria do “mínimo existencial”, que tem a função de atribuição ao 
indivíduo um direito subjetivo contra o Poder Público em casos de 
diminuição da prestação dos serviços sociais básicos que garantem 
a sua existência digna, até hoje foi pouco discutida na doutrina 
constitucional brasileira [...]. 
De qualquer modo o referido “padrão mínimo social” para 
sobrevivência incluirá sempre um atendimento básico e eficiente de 
saúde, o acesso a uma alimentação básica e vestimentas, à 
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educação de primeiro grau e a garantia de uma moradia: o conteúdo 
concreto desse mínimo, no entanto, variará de país para país. 

 

Nesse passo, o direito à saúde, segundo tais autores, necessariamente 

integra o mínimo existencial, porém, especialmente na seara das demandas que 

postulam fornecimento de medicação ou tratamento perdura a dúvida sobre a 

existência ou não de limites, ante sua estreita relação com a manutenção da saúde 

e, consequentemente, o direito à vida. 

Trata-se, na realidade, de fixar um limite para o que deve ser entendido 

como “essencial” ou “mínimo”, ou “limite dos limites”.329 

Este tema é bastante controvertido, segundo Anna Paula Barcellos,330 

pois o direito à saúde não convive facilmente com gradações, sendo complexo 

definir um nível mínimo de saúde.  

A realização das condições materiais do direito à saúde incumbem, a 

princípio, ao Executivo e ao Legislativo, porém os efeitos pretendidos pela 

Constituição nem sempre são alcançados, restando a fundamentalidade de tal 

direito minimizada. 

Nesse sentido, a justiciabilidade perpassa também pela identificação das 

prestações mínimas a tal direito e, no caso do sistema de saúde, compõem o 

mínimo existencial “padrões mínimos de qualidade” (prazos de atendimento, 

equipamentos de tecnologia moderna, remuneração adequada dos agentes, 

fornecimento de remédios a baixo custo”).331  

Outro parâmetro a indicar a aferição do conteúdo do mínimo existencial é 

de cunho utilitarista e informado pelo princípio da economicidade, traça uma relação 
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entre o custo da prestação de saúde e o benefício proporcionado, de forma a atingir 

o maior número possível de pessoas.332 

Além disso, as prestações do mínimo existencial devem estar inseridas no 

espectro de um conjunto básico de medidas para a realização da saúde de todos, 

tais como atendimento pré-natal, cardiológico, acompanhamento de doenças típicas 

da terceira idade, medicina preventiva de forma em geral, com campanhas de 

vacinação em massa para a população.333 

Esses parâmetros, segundo Ana Paula Barcellos,334 atendem as 

prioridades da saúde constantes do texto constitucional: prestação de saneamento, 

o atendimento materno-infantil, as ações de medicina preventiva e ações de 

prevenção epidemiológica e a garantia da igual dignidade para todos,335 afastando a 

apreciação individualizada das questões concernentes à saúde.336 

A justiciabilidade do direito à saúde também pode ser analisada sob a 

ótica instrumental, ou seja, a via adequada para sua postulação: ação individual ou 

ação coletiva. Esta questão confunde-se com o controle das políticas públicas, por 

isso será objeto de outras considerações em item destacado, restando essa menção 

apenas para reafirmar a legitimidade de ambos os instrumentos de tutela, face à 

inafastabilidade da jurisdição, consagrada no artigo 5º, XXXV, da Constituição. 

Nessa esteira, tem-se observado que a justiciabilidade do direito à saúde 

perpassa constantemente pelo âmbito das ações individuais, frisando-se que as 
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decisões judiciais nesses casos não avaliam apenas as teses, as doutrinas ou as 

teorias, mas lidam com a realidade pessoal concreta, diferentemente das ações 

coletivas cujo espectro de avaliação detém um alcance mais generalizado e, 

portanto, se afastam de questões de ordem particular. 

Sobre o tema, são as colocações do Ministro Eros Grau:337 

 
Permito-me, ademais, insistir em que ao interpretarmos/aplicarmos o 
direito [...] não nos exercitamos no mundo das abstrações, porém 
trabalhamos com a materialidade mais substancial da realidade. 
Decidimos não sobre teses, teoria, ou doutrinas, mas situações do 
mundo da vida. Não estamos aqui para prestar contas a Montesquieu 
ou a Kelsen, porém vivificamos o ordenamento, todo ele [...]. Não 
somos meros leitores de seus textos [...] mas magistrados que 
produzem normas, tecendo e recompondo o próprio ordenamento.  

 

Em consequência, parece-nos que a composição das prestações 

inseridas no núcleo do direito à saúde, integram as necessidades de cada indivíduo 

e de seu núcleo familiar, pois o mínimo existencial figura como “critério para 

reconhecimento de direitos subjetivos a prestações”338 e não se descarta a face 

individualizada do direito à saúde. 

Ingo Sarlet339 afirma: 
 
[...] os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem 
sempre servir de critério para a decisão judicial [...]. Tudo isto, 
portanto, converge com a exortação [...] necessidade de averiguação 
(e portanto produção de prova e sujeição ao contraditório) do que 
efetivamente representa o mínimo existencial em cada caso e qual a 
necessidade (não apenas financeira!) em dar atendimento ao pleito. 

 

Nesse sentido, a aferição do que compõe o mínimo essencial no direito à 

saúde, face à sua complexidade, incumbe ao intérprete, pois é impossível definir de 

forma absoluta quais são as prestações que o integram.340 Além disso, ainda que se 
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compreenda a vagueza341 da expressão “direito à saúde”, é necessário o 

reconhecimento da aplicabilidade de tal direito, sem que se possa desconsiderar sua 

gradualidade, face os limites financeiros do Estado342 343 e sua estreita relação com a 

Dignidade Humana, pois não se concebe vida digna sem o mínimo de saúde.  

Ingo Sarlet,344 com uma análise mais genérica sobre direitos sociais,  

ressalta que a Dignidade Humana é a fronteira para estabelecer “um padrão mínimo 

na esfera” dos direitos sociais, explicando: 

 
O modelo ponderativo de Alexy oferece-nos, para além do exposto, 
talvez a melhor solução para o problema, ao ressaltar a 
indispensável contraposição dos valores em pauta, além de nos 
remeter para uma solução calcada nas circunstâncias do caso 
concreto [...] já que estabelecer nesta seara uma pauta abstrata e 
genérica de diretrizes e critérios efetivamente não nos parece 
possível.  

 

A fixação do “mínimo existencial” decorre da necessidade da escassez de 

recursos para a satisfação dos direitos sociais e, neste sentido, Gustavo Amaral345 

afirma que não é possível a adoção de um único critério a balizar as decisões que 

possam derivar em escolha de direitos.  

Victor Abramovich e Christian Courtis346 afirmam sobre o tema: 

 
Existe una obligácion de los Estados de asegurar la satisfacción de 
por los menos niveles essenciales de cada uno de los derechos [...] 
Por ejemplo, em matéria de derecho a la salud, há establecido que 
los Estados tienen La obligación fundamental de asegurar como 
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mínimo La satisfacción de niveles essencialidade de cada uno de los 
derechos enunciados em El Pacto, incluída La atención primaria 
básica de la salud.Entre estas obligaciones básicas se encuentran, 
bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatória, em 
especial para los grupos vulnerables o marginados.  

 
É difícil estabelecer critérios fixos a determinar a essencialidade dos 

serviços de saúde,347 mormente quando se trata de fornecimento de medicação, pois 

é necessário empreender um juízo específico, sobre o “quantum a disponibilizar” e o 

potencial beneficiado.348 

Indubitável, entretanto, o estreito vínculo entre dignidade humana e 

saúde, pois o “mínimo existencial ou essencial”, ou ainda, “ mínimo social”,349 dentre 

outros direitos, contempla o direito à saúde como imprescindível para uma vida 

digna, conforme já se acentuou e afirma José Carlos Francisco:350 

 
Não basta assegurar a existência do ser humano, pois a 
concretização da dignidade humana impõe que essa existência seja 
em padrões dignos viabilizados por meios que assegurem a 
realização da natureza humana e a convivência social. 
Nesse ponto, a dignidade humana está diretamente vinculada a um 
conjunto mínimo de prerrogativas e direitos essenciais, denominado 
por “mínimo essencial”, sem o qual a existência fica desprovida de 
elementos vitais ao ser humano e à vida em sociedade. 

 

Neste contexto, a realidade brasileira das demandas por esta espécie de 

direito, merece ser norteada, reitere-se, pela dignidade humana, pois é “fundamento 

nuclear da organização estatal – como o centro do sistema político e jurídico e o alvo 
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prioritário dos gastos públicos e previsões orçamentárias”351 e sua concepção, 

segundo Jorge Miranda,352 “faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do 

Estado”. Além disso, o princípio da unidade da Constituição indica que todas as suas 

normas devem ser interpretadas de forma a dar ao sistema unidade de valor, sentido 

e concordância prática.353  

Destaque-se, outrossim, que o direito à saúde, enquanto direito 

fundamental, detém uma face formal, pois se encontra protegido pela cláusula de 

imutabilidade ou rigidez constitucional, gravada no artigo 60, § 4º, inciso IV, do texto 

Constitucional, traduzindo-se como vedação material para eventuais modificações 

pelo legislador infraconstitucional, reportando-nos, por questão de ordem 

metodológica, a todas as considerações já expendidas sobre o tema anteriormente. 

Reforça também a justiciabilidade e a fundamentalidade formal do direito 

à saúde sua imediata aplicabilidade. O conteúdo do dispositivo do artigo 5º, § 1º, do 

texto constitucional é expresso nesse sentido. Com efeito, a aplicabilidade dos 

direitos sociais, de forma geral, relaciona-se com sua concretização e, nesse 

sentido, são valiosas as Constituições dirigentes,354 que confiam ao Estado sua 

implementação para minimizar as diferenças sociais e realizar a igualdade, 

especialmente no Brasil, cuja realidade social expressa grandes índices de pobreza 

e exclusão social.355 Assim, sem reiterar todos os argumentos sobre a teoria da 

                                                           
351

 CUNHA JUNIOR, Dirley. A efetividade dos Direitos Fundamentais e Sociais e a Reserva do 
Possível. In: Leitura Complementares de Direito Constitucional – Direitos humanos e Direitos 
Fundamentais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 395. 
352

 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 
fundamentais. In: Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. Coordenação Jorge Miranda e 
Marco Antonio Marques da Silva. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009, p. 169. 
353

 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 
fundamentais. In: Tratado Luso Brasileiro da Dignidade Humana. Coordenação Jorge Miranda e 
Marco Antonio Marques da Silva. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009, p. 169. 
354

 CUNHA JUNIOR, Dirley. A efetividade dos Direitos Fundamentais e Sociais e a Reserva do 
Possível. In: Leituras Complementares de Direito Constitucional – Direitos humanos e Direitos 
Fundamentais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2008. Diz o autor: “a Constituição de 1988 é 
essencialmente dirigente, eis que composta de uma enorme quantidade de normas que impõe ao 
Estado Brasileiro a realização de políticas públicas socialmente ativas voltadas ao atendimento 
dessas mesmas necessidades, fixando as diretivas, metas e os mandamentos que devem ser 
cumpridos pelo Estado Social na efetivação dos direitos sociais”, p. 389. 
355

 SERRANO, Monica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 
constitucionais. São Paulo: Verbatim, 2010. Comenta a autora sobre a questão: “advém do sucesso 
já atingido por grande parte dos países desenvolvidos, com a concretização dos mais variados 
direitos fundamentais, a afirmação, por parte da doutrina de que a Constituição Dirigente, proclamada 
por J. J. Gomes Canotilho [...] estaria superada, com o alcance de seus propósitos ideais, sendo certo 
que os países denominados de primeiro mundo já buscam novos desafios e se deslocam em direção 
ao denominado Direito comunitário, fato que não se aplica, evidentemente aos países emergentes 
[...]. Verifica-se que nos países periféricos, como o Brasil, ainda permanece integralmente válida a 
concepção da constituição dirigente”, p. 52-53. 



91 
 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, já exposta em capítulo anterior, 

parece-nos verdadeira a afirmação da força vinculante do direito à saúde, enquanto 

direito fundamental, de forma que os poderes constituídos têm atribuição 

constitucional de promover sua efetivação, conferindo-se, assim, a máxima eficácia 

às normas definidoras de direitos fundamentais, nas palavras de Flávia Piovesan:356 

 
a) interpretar os preceitos constitucionais consagradores de direitos 
fundamentais, na sua aplicação em casos concretos, de acordo com 
o princípio da efetividade ótima e b) densificar os preceitos 
constitucionais consagradores de direitos fundamentais de forma a 
possibilitar a sua aplicação imediata no caso de ausência de leis 
concretizadoras. 

 
A justiciabilidade dos direitos fundamentais guarda, na realidade, também 

seu fundamento de validade na própria força normativa da Constituição anunciada 

por Konrad Hesse:357 

 
A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem 
efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria 
conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos 
os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de 
conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa 
ordem. Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-
á em força ativa se fizerem-se presente na consciência geral – 
particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela 
ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), 
mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). 

 

Nesse contexto, entende-se que o direito à saúde é justiciável, pois detém 

fundamentalidade material, na medida em que é protegido pelo texto constitucional e 

está intrinsecamente ligado ao direito à vida digna, trata-se de um comando com 

conteúdo de densidade diferenciada, integrando o conteúdo do mínimo existencial. 

De outro, a fundamentalidade formal do direito à saúde também lhe concede 

justiciabilidade, pois: o artigo 60, § 4º, IV, o grava de imutabilidade, refletindo 

verdadeiro limite material ao poder de reforma; o artigo 5º, § 1º, da Constituição, lhe 

confere aplicabilidade imediata;358 é direito inserido no sistema aberto de direitos 
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fundamentais (art. 5º, § 2º), cuja concepção e interpretação deve ocorrer fulcrada na 

Dignidade Humana, enquanto “princípio que imprime unidade ao sistema” de direitos 

fundamentais359 e fonte ética de todos os direitos fundamentais.360  

Entretanto, em que pese a indubitável justiciabilidade do direito à saúde, 

existem objeções colocadas para sua realização, dentre elas se destacam a reserva 

do possível e a tripartição funcional de poder, cujas considerações serão operadas 

no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A EFETIVIDADE DO DIREITO À 

SAÚDE 

 

Os debates em torno da efetividade do direito à saúde abrangem, 

principalmente, a problemática da imposição de uma medida judicial à Administração 

Pública e daqui decorrem alguns obstáculos que se resumem em: limite da reserva 

do possível; violação ao princípio da separação das funções e infringência à 

discricionariedade administrativa.  

 
 

3.1 Reserva do possível  

 
As políticas públicas para a concretização dos direitos sociais implicam 

custos financeiros para o Estado e, consequentemente, escolhas sobre a adoção e a 

promoção das políticas públicas a serem implementadas, que nem sempre 

abrangem a todos.361 Há limites na capacidade orçamentária do Estado para dispor 

sobre as prestações sociais insculpidas na Constituição.362 Nesse sentido, a 

justiciabilidade dos direitos sociais passa pelo crivo do Poder Judiciário, nas 

demandas daqueles que foram preteridos e buscam a tutela dos seus direitos.  

Com efeito, a interpretação do alcance do direito à saúde não pode restar 

divorciada de questões de ordem financeira e orçamentária,363 por isso, a reserva do 
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possível,364 enquanto uma das principais objeções da Administração Pública, vem 

ganhando espaço nos debates para a implementação dos direitos sociais como um 

todo, inclusive e especialmente no que tange ao direito à saúde. 

O direito à saúde,365 tal como o direito à educação e à moradia, dentre 

outros, tem portanto uma face econômica, em grau diferenciado dos direitos de 

defesa ou direitos de primeira geração.  

Não se quer defender que os direitos de primeira geração não 

apresentem custos para o Estado, porque quaisquer direitos “exigem um conjunto de 

medidas positivas por parte do poder público”,366 que engloba recursos financeiros 

para fazer frente às despesas para sua implementação. Ressalte-se, a propósito,  

que a liberdade e a segurança para serem fruídas exigem todo um aparato estatal 

que demanda despesas, por exemplo, a estruturação de um sistema de segurança 

pública com a organização dos quadros da polícia administrativa e judiciária, porque 

“quem precisa da defesa de seus direitos de liberdade ou mesmo de seus direitos 

patrimoniais tradicionais gasta recursos públicos que serviram ao pagamento e 

manutenção da infraestrutura estatal”.367 

Os direitos sociais, entretanto, têm uma face diferenciada,368 na medida 

em que as necessidades de um determinado grupo ou indivíduo diferem entre si, na 
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medida em que demandam um “serviço” in natura, como por exemplo, o 

fornecimento de medicação específica que, por sua vez, está inserido dentro de uma 

determinada política pública.  

José Reinaldo Lima Lopes,369 comentando o tema, afirma: 

 
[...] a manutenção da propriedade individual implica custos para o 
Estado [...] creio ainda que o objeto da prestação é diferente no 
direito à propriedade e no direito à saúde. No primeiro, a prestação é 
de recursos indiretos para a manutenção de algo que pode ser 
adquirido no mercado. No segundo, a prestação é o próprio serviço, 
que o Estado fornece fora do mercado se for o caso [...]. O Estado 
não se obriga a dar acesso à propriedade [...] mas a garantir que os 
que gozam da propriedade não serão esbulhados. Já quanto à saúde 
o Estado ficou obrigado a garanti-la, mas claro, mediante políticas 
sociais e econômicas, não mediante concessões individuais. 

 
A expressão “reserva do possível” repousa justamente neste 

condicionamento da efetivação dos direitos sociais à existência de recursos de 

ordem econômica.370 Busca-se, pois, o limite fático para “aquilo que o indivíduo pode 

razoavelmente exigir da sociedade”.371  

Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo, discorrendo sobre 

as dimensões da reserva do possível, assinalam: 

 
A construção teórica da “reserva do possível” tem, ao que se sabe, 
origem na Alemanha, especialmente a partir do início dos anos de 
1970. De acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade 
dos direitos sociais a prestações materiais estaria sob a reserva das 
capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos 
fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres 
públicos [...]. Tais noções foram acolhidas e desenvolvidas na 
jurisprudência Constitucional Federal da Alemanha.372 

 

Assim, afirmam os mesmos autores que o caso paradigma da reserva do 

possível ficou conhecido como numerus clausus, o qual versava sobre o acesso 
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universal ao ensino público superior, decidindo a Corte Alemã no sentido de que a 

realização desse direito social estaria intimamente ligada à existência de recursos 

orçamentários que pudessem fazer frente à despesa necessária à sua 

concretização.373 

Andreas J. Krell,374 sobre a questão, diz: 

 
Essa teoria impossibilita exigências acima de um certo limite básico 
social; a Corte recusou a tese de que o Estado seria obrigado a criar 
a quantidade suficiente de vagas nas universidades públicas para 
atender a todos os Candidatos. [...] 
Para não precisar negar por completo a efetividade dos direitos 
sociais sob o argumento da “reserva do possível”, Amaral recomenda 
a exigência de que o “Estado demonstre, judicialmente, que tem 
motivos fáticos razoáveis para deixar de cumprir, concretamente, a 
norma constitucional assecuratória de prestações positivas”; 
demonstrada a ponderabilidade dessas razões, não poderia o 
Judiciário se substituir ao Administrador. 

 

A reserva do possível se apresenta como uma baliza na ponderação da 

aplicação dos recursos públicos e da efetivação de direitos,375 mesmo porque há de 

se enfrentar a questão da proporcionalidade entre os recursos e a exigibilidade dos 

direitos,376 mormente em um país como o Brasil, com altos índices de miséria, cuja  
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dependência de recursos escassos é fato e não raras são as vezes em que as 

realizações dos direitos “demandam ou implicam escolhas disjuntivas de natureza 

financeira”.377 O direito à saúde, tal como outros direitos sociais, encontra-se 

intimamente “vinculado à tarefa de melhoria, distribuição e redistribuição dos 

recursos existentes”.378  

A teoria em questão pode racionalizar a aplicação e também a 

administração dos recursos públicos. É preciso que se observe, antes de mais nada, 

o princípio da eficiência da Administração Pública (artigo 37, caput),379 certamente 

este será um dos melhores vetores para se maximizar o acesso aos direitos sociais 

de forma geral. 

Não se está aqui a defender a utilização indiscriminada da reserva do 

possível, seja ela fática ou jurídica,380 381 para a não efetivação dos direitos sociais, 

de forma a elidir incondicionalmente a responsabilidade dos atores envolvidos no 

processo de sua concretização. Porém, não se pode fazer tábula rasa da realidade 

constitucional que apresenta um núcleo essencial de direitos em um modelo 

orçamentário cujos titulares são o Legislativo e o Executivo. Na verdade, embora 

exista discricionariedade quanto aos meios para se implementar os direitos sociais, a 

escassez de recursos não é absoluta, eis que a fundamentalidade dos direitos é 

elemento essencial a ser levado em consideração. 
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Ingo Wolfgang Sarlet382 acentua a dimensão tríplice da reserva do 

possível e fornece parâmetros para sua interpretação: 

 
[...] há como sustentar que a assim designada reserva do possível 
apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, que abrange: a) a 
efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos 
direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos 
materiais e humanos [...]; 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. Todos os aspectos referidos guardam vínculo estreito 
entre si e com outros princípios constitucionais, exigindo, além disso, 
um equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado, 
para que, na perspectiva do princípio da máxima eficácia e 
efetividade dos direitos fundamentais, possam servir como barreira 
intransponível, mas inclusive como ferramenta para a garantia 
também dos direitos sociais de cunho prestacional. 

  
A conceituação da “reserva do possível” não pode estar dissociada da 

ideia de progressividade dos direitos sociais, segundo Fernando Facury Scaff, pois 

“Os direitos prestacionais, tal como o direito à saúde, não são direitos que se 

disponibilizam integralmente de uma única vez. São direitos fornecidos 

progressivamente pelos Estados”.383 

A questão apresenta-se relevante e é preciso perquirir quais os limites da 

utilização da teoria alemã da “reserva do possível”, pois “conceitos constitucionais 

transplantados precisam ser interpretados e aplicados de uma maneira adaptada 

para as circunstâncias particulares”384 do contexto social brasileiro, cujas dimensões 

geográficas e necessidades sociais são diversas se comparadas à realidade alemã. 

Ressalte-se que Vidal Serrano Nunes Junior,385 analisando a questão, 

destaca a impropriedade da adoção de tal óbice em nosso sistema normativo 

constitucional, tendo em vista que a Constituição alemã não elenca direitos sociais e 

detém normas de altíssimo caráter genérico e de cunho programático, restando ao 

legislador infraconstitucional sua conformação. Na contrapartida, a Constituição 
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Brasileira traçou um elenco de direitos sociais e, no caso de direito à saúde, há a 

garantia institucional de vinculação de receita e gastos, ante o teor da Emenda 

Constitucional de n. 29. Logo, a densidade das normas constitucionais brasileiras é 

de relevo diferenciado, por isso entende, o autor, pela inaplicabilidade da reserva do 

possível. 

Observe-se, então, que o óbice da reserva do possível enfrenta uma série 

de reflexões e, além dessas já abordadas, há outra questão: a competência 

legislativa para a disciplina da lei orçamentária,386 ou seja, é o Legislativo, por força 

do dispositivo do artigo 163, I, da Constituição, quem delibera sobre a alocação dos 

recursos financeiros. Nesse sentido, em tese, o Judiciário não poderia nele intervir, 

mas como o direito à saúde deve ser interpretado à luz da dignidade humana,  

parece-nos que sua outorga não pode ficar com o Poder Legislativo, de forma a 

impedir a ingerência do Judiciário, em casos excepcionais.387  

Destaquem-se as afirmações de Robert Alexy388 sobre o tema: 

 
Em virtude de normas de direitos fundamentais, todos encontram-se 
em posições de direitos a prestações que são, do ponto de vista do 
direito constitucional, tão importantes que a decisão sobre elas não 
possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar. 
 

Portanto, o Estado tem o dever de alocar os recursos imprescindíveis à 

realização das prestações de direito à saúde, pois nem mesmo as regras formais 

que regem os projetos de lei orçamentária podem se sobrepor ao direito, sob pena 
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de uma inversão de valores e desprezo à fundamentalidade de tal direito, pois 

segundo Andrea Lazzarini Salazar e Karina Bozola Grou:389 

 
O Estado tem o dever de alocar recursos necessários para o cumprimento 
de prestações garantidas pela Constituição prioritariamente. Não o fazendo 
previamente, poderá promover as alterações necessárias no orçamento, 
especialmente no que se refere às verbas destinadas às atividades de 
menor importância, sem ofensa às normas constitucionais que dispõem 
sobre os princípios orçamentários e sobre os gastos públicos. 

 

De outro lado, a avaliação do óbice da reserva do possível passa também 

pela gestão pública do orçamento, iniciando-se com o planejamento e ultimando-se 

com a execução propriamente dita, por parte do Executivo, conforme adverte Mônica 

de Almeida Magalhães Serrano:390 

 
[...] o planejamento orçamentário deve traçar as diretrizes 
orçamentárias, visando a realização dos valores constitucionais, com 
uso eficaz da receita e correta focalização dos gastos, sem falar na 
execução concreta do orçamento, que deve mostrar compatibilidade 
entre a previsão e a realização, o que muitas vezes não se verifica. 

 

Nesse sentido, a reserva do possível, enquanto óbice à realização do 

direito à saúde, merece reservas também quando analisada a gestão dos recursos 

disponibilizados para a execução da política pública, pois não raras são as vezes em 

que o descumprimento dos comandos constitucionais de universalidade, 

integralidade e igualdade de direito decorre não da inexistência de recursos, mas do 

seu trato inadequado. 

Victor Abramovich e Christian Courtis391 afirmam que nesses casos o 

descumprimento converte-se em violação de direito: 

 
Si lá asunción de obligaciones em este campo establece um catálogo 
de prioridades que el Estado se há comprometido a asumir, debiendo 
dedicar preferentemente sus recursos a cumplir estas obligaciones 
antes de dedicarlos a otras áreas no previstas em los instrumentos 
pertinentes, la constatación de la omisión de cumplimiento de ese 
compromiso debe dar lugar a uma declaración de que dicho 
incumplimiento es violatorio Del derecho em cuestion. 
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Assim, impossível se sustentar ofensa ao princípio da reserva do possível 

quando a falta de alocação de recursos decorre de falha do Legislativo, que não 

obedeceu aos princípios orçamentários constitucionais,392 ou por gestão equivocada 

do Executivo.393 

Ultrapassadas tais ponderações, entende-se que problemática, portanto, 

perpassa pela análise do conteúdo nuclear do direito a ser realizado,394 no caso o 

direito à saúde e o fornecimento de medicação, e neste passo, é necessário ratificar 

o já exposto anteriormente sobre a justiciabilidade do direito à saúde e ao mínimo 

existencial. 

Flávia Piovesan afiança: 

 
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.395  

 

Por fim, a reserva do possível deve ser compreendida em face do caráter 

prestacional dos direitos sociais, da realidade do texto constitucional, ressaltando-se 
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que o mínimo existencial não se encontra sob tal condição396 e deve ser 

contextualizado diante da dignidade humana. 

 
  

3.2 A tripartição funcional de poderes 

 
O Estado, como já se asseverou, tem um papel crucial na realização dos 

direitos fundamentais, ressaltando-se o acesso ao Judiciário como dimensão do 

Estado de Direito e a própria atuação do Judiciário, enquanto concretizador das 

normas constitucionais.397 

Nesse sentido, o Judiciário se revela como uma garantia aos cidadãos no 

Estado de Direito, face sua inafastabilidade (artigo 5º, XXXV, da Constituição) e 

também em razão da necessidade da segurança das relações jurídicas, tanto que 

Gilmar Ferreira Mendes398 afirma que  “o princípio da proteção judicial efetiva 

configura pedra angular no sistema de proteção de direitos”. 

Embora assentada a ideia da função típica de julgar e de que o Judiciário 

profere decisões com força de coisa julgada, substituindo a vontade das partes399 

em âmbito de direitos sociais em geral, sua posição é questionada face o princípio 

da separação dos poderes. 

O direito à saúde, enquanto direito fundamental, envolve o fornecimento 

de medicação, por exemplo, que por sua vez está inserido dentro de um programa 

de política pública400 e não raras são as vezes em que uma decisão judicial se insere 

no mérito desta, inclusive fazendo juízo sobre questões de ordem orçamentária. 

Surge, então, o argumento da violação do princípio da separação 

funcional de poderes, inscrita no artigo 2º da Constituição. Trata-se de objeção 

constante ofertada pela Administração, especialmente nos casos em que há de que 

questionar ações do Executivo e do Legislativo.  
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Mas a compreensão do princípio da separação dos poderes não deve ser 

operada de forma rígida. José Afonso da Silva afirma que com a ampliação das 

atividades do Estado, há uma nova visão da teoria de Montesquieu, de forma que o 

relacionamento entre Executivo, Legislativo e Judiciário deve ser permeado pela 

“colaboração de poderes.”401 

Anna Cândida da Cunha Ferraz402 adverte sobre o tema da independência 

e harmonia entre os poderes: 

 
[...] a interferência de um poder sobre o outro somente será 
admissível, em tese, quando vise a realizar a ideia-fim, seja para 
impedir abusos de poder, seja para propiciar real harmonia no 
relacionamento entre os poderes, seja ainda para garantir as 
liberdades e assegurar o pleno exercício das funções próprias [...]. 
Finalmente, os meios utilizados para a atenuação do princípio ou 
para propiciar a interferência hão de ser sempre “razoáveis”, sempre 
conectados com o fim perseguido. 

 

Assim, demonstrada a interpretação da flexibilidade do princípio em 

comento, parece-nos evidente que, diante da evolução constante das relações 

sociais e do constitucionalismo, ao Judiciário incumbe “garantir que as políticas 

públicas adotem uma processualidade capaz de salvaguardar a legitimidade 

democrática”.403 Dessa forma, a atualidade exige um novo papel do Judiciário, de 

forma a relativizar a teoria da tripartição funcional de poder e romper com o clássico 

modelo liberal de Estado.  

Se na teoria clássica da separação das funções, o juiz era considerado “la 

bouche de la loi”, com a transição do estado liberal para o estado social o papel do 

Judiciário sofreu alterações, pois a satisfação dos direitos fundamentais e a garantia 

da igualdade material passou também a ser dever do Estado. Diante do novo papel 

do Judiciário brasileiro, devem ser afastados os argumentos de ofensa ao princípio 

da separação dos poderes, usualmente calcados na falta de legitimidade e de 

representatividade do Poder Judiciário. Tais argumentos permeiam as discussões, 

em razão de uma “clássica falsa objeção à judiciabilidade das políticas 

                                                           
401

 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 109. 
402

 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes – O poder congressual de sustar atos 
normativos do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p.14. 
403

 OHLWEILER, Leonel Pires. Políticas Públicas e controle jurisdicional: uma análise hermenêutica à 
luz do Estado Democrático de Direito. In: Direitos Fundamentais – orçamento e “reserva do 
possível”. Org. Ingo Wolfgang Sarlet e Luciano Beneti Timm. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008, p. 339. 



104 
 

governamentais” e do entendimento equivocado da doutrina da Suprema Corte 

norte-americana, segundo Fábio Konder Comparato.404 

Liana Cirne Lins aborda a questão e faz as seguintes considerações:405 

 
[...] a tutela inibitória dos direitos sociais não impõe um gasto à 
Administração, mas sim um fazer, um praestare a que está ela 
obrigada e que implica gastos, como aliás, todas as ações estatais, 
inclusive as destinadas à preservação das liberdades [...]. 
[...] até hoje o Judiciário tem pouca tradição em ordenar um fazer ou 
deixar de fazer, em sentido estrito, quase toda intervenção judicial 
para a defesa das liberdades dos particulares, em vista de ter sido 
veiculada por meio de tutela ressarcitória dos danos decorrentes de 
invasões ilegais teve por resultado a imposição de um gasto. Isto 
significa que historicamente o Judiciário sempre atuou no sentido de 
determinar à Administração que gastasse, ainda que com o objetivo 
de reintegrar a esfera patrimonial do lesado, o que, de qualquer 
forma, implica determinação de como gastar as verbas públicas. E 
isto sem que nenhuma das partes tenha proclamado por um 
rompimento de separação de poderes.  

 

Destaque-se que nas demandas envolvendo o direito à saúde é comum 

que os debates cheguem até o Supremo Tribunal Federal, que sempre é chamado a 

decidir sobre a objeção de ofensa à tripartição funcional.  

Necessárias, pois, algumas considerações sobre este órgão, em razão da 

relevância da jurisdição constitucional na interpretação do direito em debate, seus 

contornos e os limites da atuação jurisdicional. 

O Supremo Tribunal Federal tem como missão fundamental a guarda da 

Constituição, no sentido de controle da constitucionalidade, ex-vi artigo 102, caput 

da Carta da República, e sua criação foi inspirada na Suprema Corte Norte 

Americana.406 Ressalte-se que se tem no sistema brasileiro407 um modelo de 

controle de constitucionalidade absolutamente peculiar, que mescla o modelo 

                                                           
404

 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: 
Direito Administrativo e Constitucional. Organização Celso Antonio Bandeira de Mello, 1997, p. 
352.  
405

 LINS, Liana Cirne. A tutela inibitória coletiva das omissões Administrativas: um enfoque 
processual sobre a Justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. 
<http:www.stf.jus.br/arquivo/cms/.../anexo/Direitos_sociais_processo.pdf>. Acesso em 09.08.2011, p. 
21/22. 
406

 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
1073. 
407

 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Apontamentos sobre o controle de constitucionalidade. In: 
Revista da PGE, 34, Dez 1990. A autora afirma que os americanos detêm unicamente o modelo do 
tipo difuso, no qual é franqueando a qualquer juiz deixar de aplicar uma lei inconstitucional, em caso 
concreto e a inconstitucionalidade é suscitada incidentalmente, por isso os sinônimos via de defesa 
ou de exceção; os efeitos são inter partes e o controle é sempre a posteriori, p. 27-44. 



105 
 

americano com o modelo austríaco, sem contar que o Supremo Tribunal Federal não 

é um autêntico tribunal constitucional, porque soma outras atribuições: conceder 

habeas corpus, mandado de segurança, julgar crimes de responsabilidade, 

conforme se depreende do rol de competências textualmente inserido no artigo 102, 

I, alíneas “b” a “r” e incisos II e III, todos da Constituição da República.  

No Brasil, além do controle difuso (modelo americano), há também o 

controle concentrado, inspirado no modelo austríaco, no qual somente o Supremo 

Tribunal Federal, abstratamente, fiscaliza o controle de constitucionalidade, por meio 

de ação própria, cuja legitimidade para a propositura é restrita a órgãos e 

autoridades determinadas, sendo os efeitos da decisão erga omnes. Acrescente-se 

ao controle brasileiro: i) controle de constitucionalidade da supremacia das 

constituições estaduais, previsto no artigo 25, § 1º, da Constituição; ii) a ampliação 

do controle político, através do veto presidencial (art. 66, § 1º, da Constituição) e da 

sustação de determinados atos do Executivo pelo Congresso Nacional (art. 49, V, da 

CF/88); iii) a instituição do controle da omissão inconstitucional e da ação 

interventiva, conforme artigos 103, § 2º e 36, III, da Constituição, respectivamente.408 

Lênio Streck409 diz sobre a questão: 

 
[...] naquilo que se entende por Estado Democrático de Direito, o 
Judiciário, através do controle de constitucionalidade das leis, pode 
servir como via de resistência às investidas dos Poderes Executivos 
e Legislativo, que representem retrocesso social ou a ineficácia dos 
direitos individuais ou sociais [...] a Constituição não tem somente o 
dever de apontar para o futuro. Tem, igualmente, a relevante função 
de proteger os direitos já conquistados [...]. 
 

Reitere-se que a concretização de direitos e garantias fundamentais 

impõe uma interpretação calcada nos princípios constitucionais, especialmente no 

caso de colisão de direitos, em que o Judiciário é chamado a intervir e acaba por 

assumir um papel diferenciado dos demais poderes. O Supremo Tribunal Federal 

tem continuamente se manifestado sobre as questões atinentes ao direito à saúde 

justamente face à constitucionalidade de tal direito. 
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No mais, é possível afirmar que todo Judiciário está legitimado, dentro do 

Estado Democrático brasileiro, por força de mandamento constitucional, a garantir os 

direitos fundamentais. 

Paulo Bonavides410 acentua sobre o tema, em sede de direitos 

fundamentais: 

 
A separação de Poderes instala-se, portanto, tecnicamente, numa 
sociedade de extrema complexidade, por onde trafegam velozes três 
gerações de direitos fundamentais [...] as quais, para se 
concretizarem, impetram uma hermenêutica de princípios sujeitos a 
colidirem, não havendo, porém, instância mais recorrida para dirimir 
as colisões nas estruturas constitucionais do Estado Democrático de 
Direito do que a jurisdição constitucional [...]. 
Ontem, a separação dos Poderes se movia no campo da 
organização e distribuição de competências, enquanto seu fim era 
precisamente o de limitar o poder do Estado; hoje, ela se move no 
âmbito dos direitos fundamentais. 

 

A atualidade demanda uma postura diferenciada do Judiciário, que deve 

superar o modelo estritamente positivista e trocar o raciocínio dedutivo411 pela 

“ponderação de bens, direitos e interesses envolvidos na construção da política 

pública”.412 

Nas palavras de Lênio Streck, a Constituição, enquanto Lei Fundamental, 

integra e não diferencia as classes sociais:413 

 
Na esteira das teses substancialistas, entendo que o Poder Judiciário 
(especialmente a justiça constitucional) deve assumir uma postura 
intervencionista, longe da postura absenteísta, própria do modelo 
liberal-individualista-normativista que permeia a dogmática jurídica 
brasileira. 
[...] 
É este o dilema brasileiro: não sufragamos a tese substancialista, 
porque o Judiciário, preparado para lidar com conflitos 
interindividuais, próprios de um modelo-liberal-individualista, não está 
preparado para o enfrentamento dos problemas decorrentes da 
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transindividualidade, própria do (novo) modelo advindo do Estado 
Democrático de Direito previsto na Constituição de 1988.414 

 
Neste sentido, o Judiciário deterá uma postura implementadora de direitos 

fundamentais, vez que os protege ou garante, reconhecendo-lhes a força normativa 

do texto constitucional. 

Konrad Hesse415 aborda o tema com as seguintes considerações: 

 
Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode 
impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas 
tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de 
orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida [...] 
pode afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se 
fizerem-se presentes na consciência geral – particularmente, na 
consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional – 
não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade 
da Constituição (Wille zur Verfassung).  

 
Daqui decorre a possibilidade do Poder Judiciário intervir, ainda que em 

hipóteses limitadas e excepcionais, nos orçamentos públicos, ou seja, haverá a 

possibilidade de serem determinadas prestações positivas de saúde, ainda que 

esgotadas as dotações orçamentárias.416  

Nesse sentido, não há que se falar em ofensa à discricionariedade 

administrativa, óbice, que muitas vezes, acompanha a discussão sobre separação 

das funções.  

Não se pode, de outro lado, face à dimensão essencial do império da lei 

no Estado de Direito, desconsiderar que todos os atos administrativos se 

subordinam ao direito, notadamente à Constituição, e aqui não se excluem os atos 

discricionários. A vinculação à lei não se confunde com discricionariedade. Não 
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existe a opção de deixar de prestar o direito à saúde, por isso, há possibilidade de 

intervenção judicial, ainda que questões de ordem técnica, de fato, possam dificultar 

a solução final das demandas.  

Na realidade, a discricionariedade dos atos administrativos encontra-se no 

princípio da legalidade do Estado Democrático de Direito e na própria ideia de justiça 

que lhe é peculiar, pois não existe a opção de deixar de prestar o direito à saúde.417             

Andrea Lazzarini Salazar e Karina Bozola Grous418 afirmam: 

 
Assim, o gestor ou servidor do SUS, e também os integrantes ou 
consultores da ANS estão obrigados a observar todos os princípios e 
regras constitucionais pertinentes (direito à saúde e defesa do 
consumidor) na elaboração de regulamentações específicas. Mais do 
que isso, devem ter em mente a exata dimensão de sua atuação e os 
limites a ela inerentes. 

 

Assim, o cumprimento do direito à saúde e das políticas públicas que lhe 

são inerentes podem então ser objeto de controle pelo Poder Judiciário. A 

discricionariedade administrativa nem sempre é óbice a esta intervenção, mesmo 

porque eventual debate sobre execução de programas de governo não se 

sobrepõem ao direito fundamental resguardado nos artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal. 

Exclui-se, também, qualquer argumento no sentido de que as decisões 

judiciais, em sede de direito à saúde, violam o princípio democrático, uma vez que 

os juízes, por falta de mandato popular, estariam proibidos de decidir sobre questões 

de ordem orçamentária.419 Para solução desse impasse, é necessária uma revisão 

do conceito de legitimidade democrática, pois, com a evolução do Estado de Direito, 

não é apenas a representatividade advinda do voto que fornece legitimidade aos 

representantes do Estado, frisando-se que, no caso do Judiciário brasileiro, uma das 
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como uma espécie de estado tecnocrático”, p. 72. No mesmo sentido: MACHADO, Rafael Bicca. 
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opções do constituinte originário foi o provimento de cargos por meio de concurso 

público de provas e título (artigo 93, I, da Constituição), ou seja, sua legitimação é 

indireta.420 Além disso, “tão importante como a legitimidade democrática de quem 

governa é a conformação dos atos governamentais com os princípios gerais 

constitucionais”.421 

Outro argumento de peso em favor da legitimidade do Judiciário é o 

relativo ao procedimento, segundo Marco Antonio da Costa Sabino:422 

 
[...] o debate processual marcado pelo contraditório seria capaz de 
levar ao juiz mais robustos e consistentes argumentos sobre o direito 
colocado em juízo, o que o faria ponderar melhor entre os interesses 
antagônicos que sempre marcam os direitos sociais a fim de tomar a 
melhor decisão. Demais disso, o processo judicial é um meio de levar 
ao debate público direitos de minorias que, pelos processos políticos 
convencionais, talvez jamais seriam discutidos. 

 

Assim, o óbice da separação de poderes nos parece desprovido de 

fundamento, porque incumbe ao Judiciário uma postura ativa na efetivação do 

direito à saúde, guardados os limites da reserva do possível, do mínimo existencial 

e da dignidade humana, cujas considerações já foram ofertadas. 

A atualidade indica um debate profundo sobre o impacto provocado pelas 

mudanças no decorrer do século XX nas posturas de tal função do Estado. Além 

disso, temos: um constitucionalismo, no qual os valores sociais vieram a se 

incorporar a determinadas garantias de cunho liberal; a dignidade da pessoa 

humana enquanto valor central para interpretação de todos os direitos 

fundamentais; o reconhecimento da força normativa da Constituição. 

Por todo o exposto, faz necessária uma nova postura para o Judiciário 

brasileiro no trato das políticas públicas de saúde, traçando-se os limites 

constitucionais dessa intervenção. 
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3.3 Políticas Públicas e os limites de intervenção do Judiciário 

 
O direito à saúde e o fornecimento de medicação têm ganho contornos 

bastante diferenciados, tendo em vista sua complexidade. Aliado a tal fator, não se 

despreza que a recente democratização do Estado exige a realização dos direitos 

sociais, que é fortemente permeada por uma imposição constitucional e se 

transforma em objetivo para minimizar as desigualdades sociais.423 

O reconhecimento do direito à saúde para todos, mediante a realização 

de políticas públicas, conforme comando constitucional do artigo 196, implica tornar 

o tema multidisciplinar, pois se, outrora, a saúde tinha relação somente com a área 

médica, atualmente o direito e a economia também passaram a abordá-la. 

Houve, sem dúvida, uma “jurisdicionalização constitucional” da saúde, 

pois o tema desperta inúmeras discussões, dentre elas as relativas à realização de 

políticas públicas e seu controle via Judiciário, e aqui necessariamente aparecem os 

serviços médicos e o fornecimento de medicação, a questão da escassez de 

recursos etc.424 

Falar de políticas públicas é entender o papel do Estado Social de 

Direito,425 uma vez que este é marcado pelo compromisso de promoção de 

igualdade social. Pablo Lucas Verdú426 adverte que “o Estado de Direito [...] precisou 

abandonar sua neutralidade para transformar-se em Estado Material de Direito”, ou 
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seja, um Estado que passou a ser um grande fomentador de justiça social, a partir 

da transição de estado liberal para estado social. 

Ada Pellegrini Grinover427 afirma: 

 
A transição entre o Estado liberal e o Estado social promove 
alteração substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. 
Nesse quadro, o Estado existe para atender ao bem comum e, 
consequentemente, satisfazer direitos fundamentais e, em última 
análise, garantir a igualdade material entre os componentes do corpo 
social. [...] Agora, ao dever de abstenção do Estado substitui-se seu 
dever a um dare, facere, praestare, por intermédio de uma atuação 
positiva, que realmente permita a fruição dos direitos de liberdade da 
primeira geração, assim como dos novos direitos.   

 

A atual Constituição Federal é expressa em reconhecer que o direito à 

saúde está atrelado a “políticas sociais e econômicas [...] e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços”, conforme se depreende dos termos do artigo 196. 

Sérgio Rezende de Barros428 afirma sobre a expressão “políticas 

públicas”: 

 
São diretrizes de interesse público que enformam [sic] programas de 
ação governamental segundo objetivos a serem alcançados e que, 
para esse fim, condicionam a conduta dos agentes estatais [...]. 
Mas entendo que as políticas públicas são antes diretrizes de 
programas e de condutas, do que os programas e as condutas 
propriamente ditos, por elas dirigidos. 
Essas diretrizes são setorizadas tematicamente – política de 
educação, política de saúde, política de transportes, política 
econômica, política ambiental etc. – e respondem ou mesmo 
correspondem a direitos sociais. 
 

Perquire-se, então, se as políticas públicas uma vez que são “planos de 

governos”, detêm algum cunho normativo e vinculam ou não a conduta do 

administrador público.  

Fábio Konder Comparato429 entende que, embora as políticas públicas 

não sejam normas, tampouco atos, mas sim programas de ação, elas sofrem a ação 

de normas e atos administrativos no momento de sua implementação, pois as 
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Constituições contemporâneas são dirigentes,430 na medida em que impõem, a todo 

o corpo político, a consecução de objetivos comuns, tais como aqueles indicados no 

artigo 3º da Carta de 1988.431  

Sobre o tema, são as palavras de Victor Abramovich e Christian 

Courtis:432 

 
Sin embargo, estas circunstancias no eliminan las posibilidades de 
intervención judicial em el control de políticas sociales [...]. No 
obstante, la intervención judicial em estos campos debe estar 
firmemente asentada sobre um estándar jurídico: la “regla de juicio” – 
para usar la expresión focaultiana – sobre cuya base interveiene El 
Poder Judicial no puede ser outra que um critério de análisis de la 
medida em cuestión que surja de uma norma constitucional o legal: 
por ejemplo, los estándares de “razoabilidad”, “adecuación” o 
“igualdad”, o el análisis de contenidos mínimos que pueden venir 
dados por las propias normas que fijan derechos. Por ello, el Poder 
Judicial no tiene la tarea de diseñar políticas públicas, sino la de 
confrontar el diseño de políticas asumidas con los estándares 
jurídicos aplicables y – en caso de hallar divergencias – reenviar la 
cuestión a los poderes pertinentes para que ellos reaccionen 
ajustando su actividad en consecuencia. 

 

A realização do direito à saúde integra, assim, um dos programas políticos 

a serem concretizados pelo Estado e, nesse sentido, a omissão deste acaba 

gerando uma série de demandas judiciais, pois se, de um lado, há o dever do 

Estado de construir uma sociedade justa, desenvolvida, com redução de 

desigualdades e promoção do bem de todos; de outro, o Judiciário deve conhecer 

de todas as ameaças e violações de direito, por força do princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, sendo absolutamente legítima sua atuação para intervir em políticas 

públicas. 

Esta intervenção, entretanto, tem ocorrido com frequência no julgamento 

das demandas atinentes à saúde e seus desdobramentos, pois as políticas públicas, 

de forma geral, têm sua previsão no texto constitucional para dar ciência a todos 

sobre quais são seus direitos e também para impor aos poderes constituídos a 
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obrigação de, no exercício de suas atribuições, realizá-las de forma concreta e 

otimizada.433  

A judicialização das políticas públicas de saúde é uma realidade nacional, 

sendo necessário investigar a existência de limites ou não para a atuação do 

Judiciário nestas questões, pois embora em sede preliminar as políticas públicas 

sejam função do Legislativo e do Executivo,434 não se pode desprezar o impacto da 

atuação judicial em questões envolvendo direitos sociais.435 

Victor Abramovich e Christian Courtis advertem: 

 
Ciertamente el Poder Judicial […] no está llamado a ser el principal 
protagonista a la hora de hacer efectivos de los derechos 
económicos, sociales y culturales [...]. Sin embargo, si resulta 
provocado adecuadamente, puede ser um podereso instrumento de 
formácion y al mismo tiempo de la desarticulácion de algunas 
políticas públicas em el área social, com impacto directo em la 
vigencia de aquellos derechos. 

 

Assim, o Judiciário não deve criar as políticas públicas, por se tratar de 

função típica de outro poder constituído, mas, sem dúvida, existe um reflexo, por 

força de suas decisões, quando estas são preparadas, havendo então uma certa 

politização do Judiciário.  

Ronald Dworkin aborda esta questão afirmando que, certamente, os 

juízes deveriam aplicar a lei feita por outros órgãos, mas existem algumas situações 

em que eles devem criar um “novo direito”,436 de forma que devem fazê-lo como se 

fossem delegados do poder legislativo. O autor ressalta que não se trata de 

conceber os juízes como legisladores delegados, mas de observar a diferença entre 

argumentos de princípio, como por exemplo, subsídio para a indústria e argumentos 
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de política (policy), que defendem um grupo ou um indivíduo, por exemplo, o caso de 

políticas contra discriminação.437  

Afirma, também:438  

 
Os argumentos de política justificam uma decisão política, mostrando 
que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da 
comunidade como um todo [...]. Os argumentos de princípio 
justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita ou 
garante um direito de um indivíduo ou de um grupo. 
[...] 
Não obstante, defendo a tese de que as decisões judiciais nos casos 
civis, mesmo em casos difíceis como o da Spartan Steel, são e 
devem ser, de maneira característica, gerados por princípios e não 
por políticas.  

 

Trata-se, pois, de vetor relevante para a conduta do Judiciário no 

momento em que o poder jurisdicional se imiscui com o poder legiferante, a fim de 

resguardar a legitimidade da decisão e que esta não venha transparecer critérios de 

ordem pessoal, mas sim guarde seu fundamento de validade nos objetivos da Carta 

Constitucional. 

Maria Paula Dallari Bucci defende que a atuação do controle judicial deve 

se dar no sentido do direito em que expressam, devendo ser excluídos “os juízos 

acerca da qualidade ou da adequação, em si, de opções ou caminhos políticos ou 

administrativos na política pública”.439 Decorre de sua exposição que as ingerências 

do Judiciário, em sede de políticas públicas, não pode atingir o mérito do ato, mas os 

vícios alegados, inclusive desvio de poder, incompetência, ineficiência 

administrativa.440 

Essa análise do tema também atinge um outro ponto: o mínimo 

existencial, enquanto pressuposto para a intervenção do Judiciário em sede de 
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políticas públicas, nas palavras de Ada Pelegrini Grinover,441 e um limite de ordem 

material para a intervenção judicial: a razoabilidade.442  

O princípio da razoabilidade, com matriz no direito norte-americano, é 

considerado um critério de avaliação do ato restritivo na perspectiva das 

consequências que gere sobre a esfera pessoal de quem foi atingido, ficando 

vedada a exagerada afetação do direito fundamental, protegendo-se, por 

conseguinte, os direitos de outrem,443 constituindo-se em verdadeiro limite material 

para a intervenção do Judiciário em sede de políticas públicas.  

Seu aspecto chave, segundo Paulo Armínio Tavares Buechele, é a 

“ponderação, a relação custo-benefício”, ou seja, a verificação das vantagens e 

desvantagens para o cidadão”,444 a escolha do meio menos gravoso para chegar ao 

resultado.445
 

Nestes termos, o princípio da razoabilidade é vetor fundamental para a 

intervenção do Judiciário em políticas públicas, pois “estará apreciando, pelo lado do 

autor, a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público. E, por parte do Poder Público, a escolha do agente público deve ter sido 

desarrazoada”.446 
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É por meio da lente da razoabilidade que o Judiciário pode compatibilizar 

a tutela requerida pelo autor nas ações individuais com o “menor dispêndio de 

recursos públicos”,447 tanto que Ada Pellegrini Grinover448 afirma: 

 
Merecem críticas, portanto – por não atender ao requisito da 
razoabilidade – alguns julgados, em demandas individuais, que 
concedem ao autor tratamentos caríssimos no exterior, ou a 
aquisição de remédios experimentais que sequer foram liberados no 
Brasil. Não se trata, nesses casos, de corrigir uma política pública de 
saúde que esteja equivocada. E não se pode onerar o erário público, 
sem observância da reserva do possível.  

 

Diante de tais considerações, também é importante destacar que as 

políticas públicas de saúde devem priorizar a prevenção à recuperação, tanto que o 

artigo 196 da Constituição Federal é taxativo ao usar a expressão “redução de riscos 

de doenças e de outros agravos”, por isso, também pertinentes as colocações sobre 

as ações coletivas,449 enquanto instrumento adequado para realização do direito à 

saúde e fornecimento de medicação sem registro no órgão técnico nacional, por 

exemplo. 

Isso porque há um debate no meio jurídico sobre os reais beneficiários 

das demandas de direitos sociais, sob o argumento de que um dos desvios do 

Estado do Bem-Estar é proporcionar o favorecimento da classe média em detrimento 

dos grupos menos favorecidos. 

Ronaldo Porto Macedo Junior450 afirma sobre o tema: 

 
Legrand demonstrou como diversos aspectos do Welfare State 
especialmente relacionados à educação e serviços de saúde, 
beneficiaram primordialmente os grupos de renda média, em 
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detrimento de grupos de baixa renda, usualmente menos 
representados e organizados. Mesmo diante da falta de estudos 
empíricos sobre o tema no Brasil, é razoável supor que o mesmo 
tenha ocorrido neste país, gerando efeitos socialmente talvez ainda 
mais perversos. Exemplo disto são os gastos sociais com medicina 
curativa em detrimento da medicina preventiva, maior volume de 
recursos destinados ao ensino universitário em detrimento do ensino 
básico.  

 
E, no mesmo sentido, afirma Ricardo Lobo Torres:451 
 

O problema se torna mais intrincado quando o mínimo existencial 
aparece mesclado com os direitos sociais [...]. Nesses casos a 
política pública se torna indispensável e a decisão judicial deve 
obrigar à implementação da policy pelos poderes públicos 
individualizados (ex. remédios) ao revés de determinar a 
implementação da política adequada tem levado à predação da 
renda pública pelas elites, a exemplo do que acontece em outros 
países. 

 
Então, vista sob essa ótica, a questão também se coloca sob o vértice dos 

instrumentos processuais que podem efetivamente garantir a realização dos direitos 

sociais, sob a análise das ações individuais e coletivas, enquanto instrumentos aptos 

para controle de políticas públicas. 

As políticas públicas visam o bem-estar da coletividade, por isso a 

previsão de um plano governamental para sua consecução, afirmados por 

indivisibilidade e unitariedade.452 As decisões judiciais que determinam ao Estado 

cumprimento de um facere certamente implicarão alteração de destinação de 

recursos, por isso muitas ações individuais transcendem seus efeitos para a 

coletividade,453 porque são na realidade temas atinentes à justiça distributiva.454  
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A justiça distributiva relaciona-se com um governo mediano da coisa 

pública, centrado nas reivindicações sociais, com distribuição de benefícios e 

ônus.455 

Serge-Christophe Kolm adverte:456 

 
Contudo, a mais importante questão da justiça distributiva pode, no 
fim das contas, ser a análise minuciosa e o exame das 
necessidades, e sua mais premente política será certamente o alívio 
da miséria, tanto como fonte de sofrimento quanto de obstáculos e à 
dignidade humana. 

 

John Rawls457 afirma: 

 
O principal problema da justiça distributiva é a escolha de um 
sistema social. Os princípios da justiça se aplicam à estrutura básica 
e regulam o modo como suas mais importantes instituições se 
organizam formando um único sistema [...]. O sistema social deve ser 
estruturado de modo que a distribuição resultante seja justa [...]. Sem 
uma organização apropriada dessas instituições básicas, o resultado 
do processo distributivo não será justo. 

 

Por isso, José Reinaldo da Lima Lopes458 acentua que a discussão judicial 

dos direitos sociais, de forma geral, é problemática porque se faz sob o “signo do 

confronto de vontades, de interesses, de atores individualizados” em torno de um 

bem comum.  

Assim, parte da doutrina459 entende que a intervenção do Judiciário nas 

políticas públicas deveria ocorrer preferencialmente pela via coletiva, pois estaria se 
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beneficiando um universo maior de pessoas e se evitariam “distorções de alocação 

de recursos, e também priorização de certos indivíduos em relação a outros”.460 

Por fim, há de se reconhecer que tanto as ações individuais como as 

coletivas são legítimas para se questionar as políticas públicas diante do Judiciário, 

existindo, ainda, senão limite, uma proposta para otimização da intervenção do 

Judiciário em sede de políticas públicas na seara do direito à saúde, 

independentemente do veículo utilizado: a proposta de um novo modelo de 

cognição. Ada Pelegrini Grinover461 a defende, fazendo referência a um seminário : 

 
9 – Para a tomada de decisões e sua execução, o processo deve 
obedecer a um novo modelo de cognição, sendo necessário que o 
juiz dialogue com a administração pública para colher informações 
sobre a política pública já existente ou a ser implementada a 
examinar o orçamento.  
[...] 
10 – Para a implementação dessas conclusões, é necessário pensar 
num novo modelo de processo e num novo modelo de gestão do 
Judiciário, que permita inclusive a reunião de processos, em primeira 
e segunda instâncias, sempre que possam onerar o mesmo 
orçamento. 

 

Nessa medida, seja em âmbito de política pública de forma geral, seja no 

que tange à distribuição de medicamentos, o papel do Judiciário é crucial e sempre 

envolve “princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, 

vida”462 nas demandas sobre saúde.  

Razoabilidade é o limite máximo da intervenção judicial e um novo modelo 

de processo e de gestão do Judiciário apresentam-se como instrumentos a viabilizar 

esta intervenção. 

Há, pois, um redescobrimento do papel do Judiciário, nas colocações de 

Lênio Luiz Streck:463 
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A toda evidência, quando estou falando de uma função 
intervencionista do Poder Judiciário, não estou propondo uma 
(simplista) judicialização da política e das relações sociais (e nem a 
morte da política). Quando clamo por um “intervencionismo 
substancialista” refiro-me ao cumprimento dos preceitos e princípios 
ínsitos aos Direitos Fundamentais Sociais e ao núcleo político do 
Estado social previsto na Constituição de 1988. Ou seja, como bem 
salienta Krell, ali “onde o processo político (Legislativo, Executivo) 
falha ou se omite na implementação de políticas públicas e dos 
objetivos sociais nela implicados, cabe ao Poder Judiciário tomar 
uma atitude ativa na realização desses fins sociais através da 
correição de prestação dos serviços sociais básicos. 
 

Nesse sentido, o Judiciário assume um novo papel no Estado 

Democrático de Direito, porque deve acompanhar a evolução social, reconhecer a 

força normativa da Constituição e compatibilizar todos os seus dispositivos com as 

“questões políticas”, atendendo-se assim aos objetivos ostentados no artigo 3º da 

Norma Fundamental,464 fazendo-se necessária uma análise da jurisprudência da 

jurisdição constitucional a respeito dos contornos da justiciabilidade do direito à 

saúde. 
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CAPÍTULO 4. A JURISPRUDÊNCIA DO STF: JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À 

SAÚDE 

 
A presente dissertação analisou a doutrina nacional e estrangeira quanto 

à justiciabilidade do direito à saúde, porém é relevante a abordagem do Poder 

Judiciário no enfretamento do tema, notadamente a posição do Supremo Tribunal 

Federal, que ao dar solução a conflitos relacionados ao direito social da saúde, 

expressa uma das faces políticas da jurisdição constitucional brasileira. 

João Luiz M. Esteves,465 sobre o papel do Supremo, afirma: “É seu 

principal desafio dar resposta à acentuada judicialização dos conflitos sociais, uma 

vez que é o órgão principal de todo o sistema jurídico”. 

A pesquisa de jurisprudência efetuada indica que o reconhecimento da 

justiciabilidade do direito à saúde vem se colocando de forma paulatina, pois a 

complexidade do tema fez com que ocorresse uma evolução na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Parece-nos, então, que a efetivação de tais direitos, aos 

poucos, vem se delineando e apresentando um contorno cada vez mais definido, 

pois alguns paradigmas como o trato “da reserva do possível, os limites da 

intervenção do Judiciário, do mínimo existencial” em sede de saúde, vêm sendo 

assentados de maneira mais pontual. 

Assim, foram escolhidos alguns julgados que nos parecem ser mais 

relevantes para o tema, na medida em que fixam alguns parâmetros para julgamento 

e dão resposta aos óbices à realização do direito à saúde, ou que indicam uma 

modificação de postura do Supremo Tribunal Federal.  

 
 

1 Direito público subjetivo à saúde 

 
Acórdão extraído dos autos do Agravo Regimental de Recurso 

Extraordinário n. 393175 – Rio Grande do Sul, cujo relator foi o Min. Celso de Mello, 

julgado em 12/12/2006.     

Trata-se de julgado que aborda de forma pontual e detalhada a 

fundamentalidade do direito à saúde, enquanto direito público subjetivo, atrelado ao 

direito à vida, cuja integralidade depende de prestações do Estado, sob pena de 
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restar configurada a omissão constitucional do Poder Público. Ressalte-se, à 

propósito, o constante da ementa:  

 
[...] 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. O direito à saúde – além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 
pessoas – representa consequência constitucional indissociável do 
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, 
em grave comportamento inconstitucional.466 
 

A fundamentalidade do direito à saúde, enquanto direito público subjetivo, 

é bem delineada nessa jurisprudência, destacando-se três conclusões: 

a) Há uma vinculação de tal direito com o direito à vida, pois configurada 

eventual dialética entre esses e as questões financeiras que permeiam o Estado, há 

de preponderar a opção pela vida e saúde, constando expressamente do voto do 

relator:  

 
[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se 
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela 
própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer 
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse 
financeiro e secundário do Estado [...] impõem ao julgador uma só e 
possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e 
à saúde humanas.467 

 

b) O direito à saúde é direito de todos, traduzindo-se em bem jurídico que 

deve ser tutelado de forma íntegra, pelo Poder Público, enquanto agente 

responsável pela formulação e implementação de políticas sociais e econômicas que 

têm por precípua finalidade a garantia do acesso universal e igualitário à assistência 

médico-hospitalar. 
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c) Distribuição gratuita de remédios a pessoas carentes é dever 

constitucional, essencial à preservação à vida e saúde das pessoas, conforme 

precedentes mencionados no próprio acórdão, nos quais o Rio Grande do Sul 

também é parte: Recursos Extraordinários ns. 257.109,468 271.286,469 273.042470 e 

Agravos de Instrumento ns. 597.182471 e 604.949472 (fls. 1534 do acórdão). 

d) A essencialidade do direito à saúde conduz à plenitude de sua 

garantia, de forma que seja possível recorrer ao Estado para a implementação das 

prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento jurídico. Nesse sentido, 

reforça-se que não basta o reconhecimento formal do direito no texto constitucional, 

há de se reconhecer que eventuais omissões estatais autorizam o Judiciário a 

intervir de forma a corrigir tais atos e concretizar as prestações inerentes ao direito à 

saúde, ou seja, não há somente promessa constitucional, há dever de 

implementação e cumprimento dos deveres constitucionais. 

Assim, é possível concluir que essa decisão do Supremo Tribunal Federal 

reconhece a natureza do direito à saúde, notadamente quanto às prestações 

relativas a medicamentos, como direito essencialmente subjetivo público, na medida 

em que o associa ao direito à vida, reconhece ser direito de todos, com 

implementação através de políticas públicas, garantido o acesso ao Judiciário para 

concretização em caso de omissão estatal. Entende-se, pois, que a realização do 

direito à saúde depende das prestações positivas do Estado, seja do ponto de vista 

normativo com o planejamento, regulação legislativa e implementação de políticas 

públicas de saúde, seja com a prestação material do direito, como no caso, com o 

fornecimento de medicamentos. 
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2 Reserva do Possível e as limitações do direito à saúde – Separação das 

funções: ADPF n. 45 

 
Acórdão do Supremo Tribunal Federal nos autos do processo da Medida 

Cautelar de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45, cujo relator é 

o Min. Celso de Mello. Julgamento em 29 de abril de 2004. 

Esta medida judicial tinha por principal finalidade a efetivação do 

dispositivo constitucional da Emenda Constitucional de n. 29, que tratava de 

percentual mínimo nos gastos com serviços de saúde. Embora a ação tenha sido 

julgada prejudicada, por perda do objeto, são de relevo as considerações do relator 

pelas orientações firmadas. É uma decisão emblemática, tanto que é alvo de 

referência em inúmeros acórdãos, pois é inovadora no trato do direito à saúde, sob a 

lente da “reserva do possível” e indica a tendência do Supremo Tribunal Federal de 

adotar postura efetivadora do direito à saúde. 

Constou da ementa: 

 
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL 
À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM 
TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”. 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO 
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. 
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE 
SEGUNDA GERAÇÃO).473 

 

Extraem-se as seguintes conclusões do acórdão: 

a) não ser função institucional do Poder Judiciário a implementação de 

políticas públicas, mas que excepcionalmente este deve intervir quando da omissão 
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dos órgãos responsáveis, reconhecendo a “dimensão política” da jurisdição 

constitucional, confiada ao Supremo Tribunal Federal, relativizando o princípio da 

separação dos poderes, tanto que constou do voto do relator: 

 
[...] parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto 
dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos 
gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado 
Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se 
mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos 
respectivos preceitos constitucionais. 
A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais a prestações materiais 
depende, naturalmente, dos recursos públicos disponíveis; 
normalmente, há uma delegação constitucional para o legislador 
concretizar o conteúdo desses direitos. Muitos autores entendem que 
seria ilegítima a conformação desse conteúdo pelo Poder Judiciário, 
por atentar contra o princípio da Separação dos Poderes [...]. 
Muitos autores e juízes não aceitam, até hoje, uma obrigação do 
Estado de prover diretamente uma prestação a cada pessoa 
necessitada de alguma atividade de atendimento médico, ensino, de 
moradia ou alimentação. Nem a doutrina nem a jurisprudência têm 
percebido o alcance das normas constitucionais programáticas sobre 
direitos sociais, nem lhes dado aplicação adequada como princípios-
condição da justiça social [...] 
A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base dos 
Direitos Fundamentais Sociais tem como consequência a renúncia 
de reconhecê-los como verdadeiros direitos.474 

 

b) A gradualidade do processo de concretização dos direitos sociais e sua 

dependência do orçamento, ante as limitações naturais dos recursos financeiros 

existentes. 

c) Sobre os limites da reserva do possível acentue-se o constante da 

decisão: 

 
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. 
[...] 
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 
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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.475 
 

d) Reconhece que os direitos sociais não são absolutos porque limitados 

sim a questões de ordem financeira, porém o mínimo existencial sobrepõe-se à 

“reserva do possível”, não se permitindo a omissão do Poder Público em sede de 

políticas públicas, pois já se asseverou no acórdão:  

 
[...] o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta 
Política não pode converter-se em promessa constitucional 
inconsequente, 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.476 

 

e)Reconhece-se também que a justiciabilidade dos direitos sociais fica 

condicionada à existência do binômio: razoabilidade da pretensão em face do Poder 

Público e disponibilidade financeira do Estado, pois a inércia estatal seria irrazoada 

se viesse a comprometer “as condições mínimas necessárias a uma existência digna 

e essencial” do ser humano, destacando-se o seguinte trecho do acórdão. 

 
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. 
[...] 
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 
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Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens 
cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.477 

 

Observe-se, enfim, que essa jurisprudência é paradigmática em sede de 

direito à saúde, tendo em vista que traça os primeiros parâmetros para a 

interpretação dos óbices levantados quanto a questões financeiras e orçamentárias; 

reconhece a relatividade do direito à saúde e a legitimidade da intervenção judicial 

em sede de políticas públicas.  

Destaque-se que o Supremo assentou este posicionamento sobre a 

possibilidade de intervenção do Judiciário em sede de políticas públicas, guardados 

os limites da excepcionalidade e da necessidade de implementar direitos 

fundamentais, tanto que no Recurso Extraordinário n. 410.715,478 julgado em 22 de 

novembro de 2005, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, e no de n. 603.575,479 

julgado em 20 de abril de 2010, o relator foi o Ministro Eros Grau, ambos extraídos 

de Agravo Regimental, há o mesmo trato no que tange à omissão na consecução de 

políticas públicas.  

Nesse sentido, embora tais julgados refiram-se ao direito à educação, 

trata-se de jurisprudência que reflete a postura do Judiciário no sentido do 

reconhecimento da justiciabilidade dos direitos sociais e de que as omissões 

constitucionais que implicam em prejuízo ao exercício de tais direitos devem ser 

corrigidas pelo Poder Judiciário, ainda que excepcionalmente, pois não é essa a 

sede primária para formular e executar políticas públicas. Tais prerrogativas são dos 

poderes Legislativo e Executivo, porém no caso de sua inadimplência, o Judiciário 

está autorizado a impor o cumprimento dos encargos políticos-jurídicos, conforme 

constou do voto do relator, às fls. 07, nos autos de n. 603.575:480 
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Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera 
reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de 
conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções 
legislativas de organização e prestação, a não ser, 
excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e 
arbitrária pelo legislador, da incumbência constitucional. 
No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do 
vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle 
dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado 
Social, isto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se 
mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos 
respectivos preceitos constitucionais. 
 

E do voto do relator nos autos de n. 410.715, às fls. 7 a 10: 
 

O Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política da 
jurisdição constitucional outorgada a esta Corte não pode demitir-se 
do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, 
sociais e culturais que se identificam como direitos de segunda 
geração (como o direito à educação por exemplo), com as 
liberdades positivas reais ou concretas [...]. 
[...] 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 [...]. 
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá, atribuir-
se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, 
vierem a comprometer, com tal comportamento, eficácia e a 
integridade dos direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional.481 

 

Constata-se, pois, que o Supremo produz jurisprudência no sentido da 

viabilidade da intervenção judicial em sede de políticas públicas de direitos sociais, 
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condicionada a limitações próprias decorrentes da função, ou seja, há de se pautar a 

atuação da atividade jurisdicional pela razoabilidade ou proporcionalidade.  

 

 

3 Limites para intervenção do Judiciário após a audiência pública de 2010: a 

Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 – CE 

 
Acórdão extraído dos autos de Suspensão de Tutela Antecipada n. 175- 

CE, datado de 17.03.2010, Relator Ministro Gilmar Mendes. 

Um breve resumo do caso indica que a autora da ação pretendia o 

fornecimento de medicação pela União ou pelo Município de Fortaleza, no valor de 

R$ 52.000 (cinquenta e dois mil reais) por mês, argumentando que a postulante não 

teria condições de custear o tratamento e que este era o único remédio capaz de lhe 

aumentar o tempo e a qualidade de vida. A demandada, por sua vez, aduziu que o 

medicamento não possuía registro na ANVISA e era ineficaz contra a doença 

neurodegenerativa rara da paciente. O acórdão, em análise, decorre de agravo 

regimental interposto contra a decisão denegatória de Suspensão de Tutela 

Antecipada.  

Trata-se de decisão que se tornou leading case porque é posterior à 

Audiência Pública,482 483 ocorrida entre os meses de abril e maio de 2009 e aborda 

diversas questões que serão ressaltadas neste trabalho, fixando alguns limites para 

intervenção do Judiciário, cuja ementa segue transcrita: 
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EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde 
Pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. 
Audiência Pública. Sistema Único de Saúde – SUS. Políticas 
públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. 
Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem 
direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da federação 
em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca 
(miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de 
grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. 
Possibilidade de dano inverso. Agravo regimental a que se nega 
provimento.484 

 

Observa-se que ao final da demanda o tratamento foi concedido à autora, 

notadamente face à prevalência do direito à vida e à saúde, sobre questões 

orçamentárias, como restou acentuado no voto do Ministro Gilmar Mendes Ferreira. 

Destacam-se, então, alguns parâmetros para julgamento das demandas: 

a) O Judiciário e a implementação de políticas públicas.  

É possível a intervenção excepcional do Judiciário nesta seara, 

indicando, assim, o papel desafiador e inovador do Judiciário de rever os atos dos 

demais órgãos responsáveis.   

Consta do voto ministro Celso de Melo:485 

 
Impende assinalar, contudo, que a incumbência de fazer implementar 
políticas públicas fundadas na Constituição poderá atribuir-se, ainda 
que excepcionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos políticos e jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, 
com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 

como sucede na espécie ora em exame. 
 

b) Sobre os parâmetros a serem adotados quanto ao fornecimento de 

medicação, quando não contemplados entre as políticas do SUS, destacam-se, 

também, as palavras do relator, à fls. 18 de seu voto: 

 
Ao deferir uma prestação de saúde entre as políticas sociais e 
econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o 
Judiciário não está criando política pública, mas apenas 
determinando o seu cumprimento [...] 
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Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do 
SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de: a) 
uma omissão legislativa ou administrativa; b) de uma decisão 
administrativa de não fornecê-la ou; c) de uma vedação legal à sua 
dispensação.486 

 
c) Impossibilidade de fornecimento de medicação não registrada na 

ANVISA, porque não contemplada na política pública de saúde.  

O ministro Gilmar Ferreira Mendes, também, em seu voto, deixou 

bastante claro que é vedado à Administração o fornecimento de medicação que não 

esteja fazendo referência expressa aos termos dos artigos 12, 16 e 18 da Lei 

6.360/76,487 mesmo porque o registro “é condição necessária para atestar a 

segurança e o benefício do produto”.488 O Ministro denomina esta situação de 

omissão legislativa, mas adverte que existem outras duas possibilidades, ou seja, a 

prestação não está contemplada pela política pública porque se trata de uma 

decisão administrativa de não a fornecer ou há vedação legal à sua dispensa. 

Assim, quando há uma “decisão administrativa de não fornecer aquela 

ação de saúde”, é necessária motivação e caso exista tratamento alternativo 

oferecido, este necessariamente deve corresponder à corrente de “Medicina com 

base em evidências”, ressaltando-se o constante no voto do relator, à fls. 20: 

 
[...] o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com 
base em evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios 
que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento 
correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas 
doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade 
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com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar 
um consenso científico vigente. 
[...] 
Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação 
de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e 
levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda 
mais o atendimento médico da parcela da população mais 
necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá 
ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de 
opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 
comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde 
existente.489 

 
Com tais colocações, também restou ali consignado que não se afasta a 

necessidade de atualização dos protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas do 

SUS, de forma que um novo tratamento, não aprovado pelo Sistema Único de 

Saúde, pode ser concedido pelo Poder Judiciário, desde que exista prova no sentido 

de que o tratamento fornecido pela rede pública não é eficaz em seu caso. Há uma 

ressalva no voto, para que não se confundisse tal situação com a inexistência de 

tratamento na rede pública e nesse caso é preciso diferenciar tratamentos 

experimentais daqueles ainda não testados pelo Sistema de Saúde. Os tratamentos 

em fase experimental regem-se pelas “normas que regulam a pesquisa médica” e o 

Estado não pode ser condenado ao seu fornecimento.  

d) Responsabilidade solidária dos entes políticos. 

Fazendo referência expressa aos acórdãos dos RE n. 195.192-2/RS e 

RE-AgR n. 255.627-1, o voto do relator, às folhas 24 e 25 deixou claro que a 

responsabilidade das pessoas políticas da federação é solidária, de forma que seja 

“construído um modelo de cooperação e coordenação de ações conjuntas”, pois o 

Estado brasileiro é “responsável pela prestação de serviços de saúde”, restando 

reforçado que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

ações conjuntas para cumprimento da Constituição. Destaque-se que, no sentido da 

responsabilidade solidária, há também o Recurso Extraordinário n. 271.286/RS490 e 

RE 557548/MG491. 
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A propósito, vale ressaltar que há proposta de súmula vinculante para 

fixar entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes quanto à prestação 

de saúde.  

 
 

4 A ponderação dos princípios e a interpretação maximizada do direito 

essencial à saúde, como mínimo existencial 

 

Acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Tutela 

Antecipada n. 238, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes. Julgamento: 

21/10/2008.      

Dentre as questões levantandas na demanda, havia um aparente conflito 

entre o direito individual ao tratamento odontológico por uma criança portadora de 

defiência mental e o direito à saúde coletiva, tanto que constou no relatório do 

acórdão: 

 
[...] o Município de Palmas não possui capacidade econômica para 
arcar com determinações desta natureza, em razão disto o próprio 
ordenamento o isenta deste tipo de serviço especializado, em razão 
do seu alto custo de manutenção. Tal fato é plenamente suficiente 
para o comprometimento dos demais serviços básicos, estes sim, de 
competência e responsabilidade do Município de Palmas, como a 
prestação de serviços de saúde familiar, preventiva e curativa de 
menor complexidade, já que poderá incentivar várias pessoas a 
assim proceder.492 

 

Assim, com fundamento na ponderação de princípio, o relator confirmou a 

tutela antecipada concedida pelas instâncias ordinárias, pois a hipótese da colisão 

do direito do menor à prestação de serviço odontológico e do direito à saúde de 

todos os demais munícipes é caso de ponderação entre o princípio da reserva do 

possível e o mínimo essencial. A máxima efetividade do direito à saúde, aliada às 

peculiaridades do caso, permitem ao Judiciário determinar o custeio do tratamento 

ao Estado, pois nem mesmo a escassez de recursos pode furtar do cidadão o direito 

mínimo ao tratamento odontológico. 
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Ressaltem-se os seguintes trechos do acórdão: 

 
Portanto, ante a impreterível necessidade de ponderações, são as 
circunstâncias específicas de cada caso que serão decisivas para a 
solução da controvérsia. Há que se partir, de toda forma, do texto 
constitucional e de como ele consagra o direito fundamental à saúde. 
Passo então a algumas considerações a respeito do tema [...]. 
De toda forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, 
problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em 
consideração todas as perspectivas que a questão dos direitos 
sociais envolve. Juízos de ponderação são inevitáveis nesse 
contexto de complexas relações conflituosas entre princípios e 
diretrizes políticas ou, em outros termos, entre direitos individuais e 
bens coletivos. 
[...] 
Nesses casos, a ponderação dos princípios em conflito dará a 

resposta ao caso concreto. Importante, no entanto, que os critérios 

de justiça comutativa que orientam a decisão judicial sejam 
compatibilizados com os critérios das justiças distributiva e social que 
determinam a elaboração de políticas públicas. Em outras palavras, 
ao determinar o fornecimento de um serviço de saúde (internação 
hospitalar, cirurgia, medicamentos etc.), o julgador precisa 
assegurar-se de que o Sistema de Saúde possui condições de arcar 
não só com as despesas da parte, mas também com as despesas de 
todos os outros cidadãos que se encontrem em situação idêntica. 
[...] 
No presente caso, há de se reconhecer que os direitos à vida e à 
saúde são prioritários, e o juízo a quo, ao determinar ao Estado do 
Tocantins e ao Município de Palmas que repartissem, na proporção 
de cinquenta por cento (50%), os custos do fornecimento do 
tratamento odontológico, visou assegurar esses direitos ao autor. 
Dessa forma, não vislumbro, no caso dos autos, situação de violação 
à ordem pública, mas sim de risco de grave lesão à saúde.493 

 
 

5 Direito à saúde e reserva do possível: razoabilidade – ônus da 

Administração: STA 378/2008 

 
Decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes nos 

autos da Suspensão de Tutela 378, julgado em 22 de outubro de 2008. 

Neste processo, havia debate sobre o fornecimento de medicamento não 

previsto no protocolo SUS para paciente portadora de leucemia. Foi concedida 

antecipação e tutela contra o Estado de Alagoas, obrigando-o a fornecer o 

medicamento Mabthera, com custo superior a cento e cinquenta mil reais.  
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O Estado de Alagoas chegou até o Supremo Tribunal Federal com pedido 

de suspensão de tutela argumentando que haveria lesão à ordem, à economia e à 

saúde públicas, tendo em vista que a ação contemplava que não se encontrava 

previsto na Portaria 2.577 do Ministério da Saúde. Entretanto, esse pedido foi 

indeferido pois, em suma, a Administração deveria ter provado sua incapacidade 

financeira para cumprir a decisão judicial , ressaltando-se as palavras do Ministro: 

 
A doutrina constitucional brasileira há muito se dedica à interpretação 
do artigo 196 da Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, 
proliferaram-se em todas as instâncias do Poder Judiciário e na 
seara acadêmica. Tais teses buscam definir se, como e em que 
medida o direito constitucional à saúde se traduz em um direito 
subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de 
garantia pela via judicial.  
As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de proteção da 
norma constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da 
natureza prestacional desse direito e da necessidade de 
compatibilização do que se convencionou denominar de “mínimo 
existencial” e da “reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen). 
[...] é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo 
Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada 
cidadão [...] no caso de um direito social como a saúde, por outro 
lado, deve dispor de valores variáveis em função das necessidades 
individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que 
com outros envolve, portando, a adoção de critérios distributivos para 
esses recursos. 
[...] 
Portanto, ante a impreterível necessidade de ponderações, são as 
circunstâncias específicas de cada caso que serão decisivas para 
solução da controvérsia [...] 
[...] o alto custo do medicamento não é, por si só, motivo para o seu 
não fornecimento, visto que a Política de Dispensação de 
Medicamentos excepcionais e a Política Nacional de Atenção 
Oncológica visam contemplar justamente o acesso da população 
acometida por neoplasias aos tratamentos disponíveis 
[...] 
O Estado de Alagoas, apesar de alegar grave lesão à economia 
estadual, não comprova a ocorrência da lesão, limitando-se a 
sustentar que o Município de Maceió é que deveria ser 
responsabilizado pelo fornecimento. Assim, inocorrentes os 
pressupostos contidos no art. 4º da Lei n. 8.437/1992, verifico que a 
ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e 
irreparáveis danos à saúde e à vida da paciente.494 

 

Observe-se que, no corpo do acórdão, há análise meticulosa do direito à 

saúde pelo artigo 196 sob os seguintes ângulos: direito de todos; dever do Estado, 
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garantido “mediante políticas sociais e econômicas” que visem redução do risco de 

doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do “acesso universal e igualitário” 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. De tais 

considerações, extraem-se conclusões preciosas para a jurisprudência sobre o tema 

no próprio corpo da decisão: a) a garantia judicial da prestação individual da saúde é 

condicionada ao não comprometimento do funcionamento do SUS; b) o dever do 

Estado deve ser compreendido como o desenvolvimento de política pública por parte 

de todos os entes federativos. O Sistema Único de Saúde reforça a obrigação 

solidária e subsidiária de tais entes; c) a garantia pela via das políticas públicas tem 

relação com a concretização do direito por meio de escolhas alocativas, sem que se 

possa desprezar o caráter programático de tal direito, face as inovações típicas do 

direito à saúde (novas descobertas, exames, procedimentos etc); d) redução de 

riscos como política de prevenção; e) a universalidade e a igualdade, enquanto 

princípios do sistema de saúde; f) havendo necessidade de redimensionar a 

execução administrativa das políticas públicas de saúde, cuja existência é 

fundamental para a implementação do direito à saúde, o julgado antecipa um dos 

critérios que posteriormente seria mencionado na STA 175/CE, anteriormente 

comentada, pois identifica a necessidade de distinção da motivação da não 

prestação do serviço (omissão legislativa, administrativa, ou decisão administrativa 

de não fornecer). Assim registra o julgador: 

 
Importante, no entanto, que os critérios de justiça comutativa que 
orientam a decisão judicial sejam compatibilizados com os critérios 
das justiças distributiva e social que determinam a elaboração de 
políticas públicas. Em outras palavras, ao determinar o fornecimento 
de um serviço de saúde [...] o julgador precisa assegurar-se de que o 
Sistema de Saúde possui condições de arcar não só com as 
despesas da parte, mas também com as despesas de todos os 

outros cidadãos que se encontrem em situação idêntica.
495 

 

Portanto, é possível concluir que, de acordo com esta jurisprudência, o 

óbice da reserva do possível está condicionado ao ônus da prova da Administração 

Pública, no sentido de que inexistem recursos para a realização do direito à saúde. 

Assim, há de se demonstrar que eventual decisão concessiva de medicamentos, 
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diante dos elementos de ordem orçamentária e financeira, causaria grande dano ao 

Erário e não efetivaria o direito fundamental . 

Nesse sentido, percebemos que este julgado novamente adentra nos 

temas da razoabilidade da pretensão e da existência de disponibilidade financeira da 

Administração para efetivar o direito à saúde, elementos esses que também foram 

mencionados na ADPF 45.  

 
 

6 Direito à saúde – discricionariedade administrativa – medicamentos fora das 

listas oficiais 

 

Decisão monocrática nos autos da Suspensão de Segurança n. 3158, 

proferida pela Ministra Ellen Gracie, em 21 de maio de 2007. 

Trata-se, em suma, de debate em ação individual sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de medicamentos que não se encontram na lista oficial organizada 

pelos órgãos públicos. Havia prescrição médica acentuando a necessidade do 

remédio para a manutenção da saúde do autor, que pode ser interpretada como 

eficácia do tratamento. A Administração discordava do pedido alegando, em síntese, 

no mérito, lesão à ordem econômica, impossibilidade da unidade da federação em 

arcar com os custos do medicamento imposto. 

Esse julgado é peculiar porque faz um contraponto entre o direito à 

saúde, o fornecimento de medicamentos e a política pública que organiza a 

distribuição de fármacos, porque reconhece que “o ponto central da estratégia de 

uma Política de Medicamentos Essenciais é a adoção de uma Política de 

Medicamentos Genéricos, proposta que se encontra inserida entre as diretrizes da 

Política Nacional de Medicamentos”, mas diante da condição econômica do autor e 

da necessidade de preservação de sua vida, indefere pedido do Estado e mantém a 

concessão da segurança. 

Verifique-se, pois, alguns trechos da decisão: 

 
[...] os pedidos de contracautela formulados em situações como a 
que ensejou a concessão da segurança ora impugnada devem ser 
analisados, caso a caso, de forma concreta, e não de forma abstrata 
e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de 
suspensão se restringem ao caso específico analisado, não se 
estendendo os seus efeitos e as suas razões a outros casos, por se 
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tratar de medida tópica, pontual. Nesse sentido foi a decisão 
proferida por esta Presidência, em 28.5.2007, na SS 3.231/RN. 
5. Assim, diante da hipossuficiência econômica da impetrante, da 
necessidade de tratamento contínuo da doença que a acomete e da 
natureza e do custo dos fármacos em questão, entendo que a 
ausência do tratamento poderá ocasionar graves e irreparáveis 
danos à saúde e à vida da paciente.  
Finalmente, ressalte-se que a discussão em relação à competência 
para a execução de programas de saúde e de distribuição de 
medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado 
pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as 
esferas de Governo a atuarem de forma solidária. 
6. Ante o exposto, indefiro o pedido [...]496 
  

Conclui-se, então, que no entendimento dessa decisão, não há violação 

da discricionariedade administrativa a intervenção judicial que determina o 

fornecimento de medicamentos que não constam da relação oficial, pois segundo o 

julgado, o direito à saúde não pode ficar aquém de programas de governo. Vê-se 

que prevaleceu o direito fundamental e novamente se acentuou a obrigação solidária 

de todos os entes federativos na sua garantia, enquanto imperativo de solidariedade 

social, gravado inclusive no acórdão dos autos RE 557548/MG.
497

 

 
 

7 Direito à saúde – não obrigatoriedade do fornecimento de medicação 

 

Decisão monocrática nos autos da Suspensão de Tutela n. 91, proferida 

pela Ministra Ellen Gracie, em 26 de fevereiro de 2007, nos autos de uma ação 

coletiva. 

Trata-se de Ação Civil Pública que determinou a um certo estado da 

federação o fornecimento de medicamentos para o tratamento de pacientes renais 

crônicos em hemodiálise e pacientes transplantados .O requerente da Suspensão de 

Tutela argumenta, no mérito: a ocorrência de grave lesão à economia pública, tanto 

que impugna a liminar concedida, ressaltando, também que, ao Estado, compete 

apenas o fornecimento de medicamentos relacionados no Programa de 

Medicamentos Excepcionais e de alto custo, em conformidade com a Lei n. 8.080/90 
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e pela Portaria n. 1.318 do Ministério da Saúde; a existência de grave lesão à ordem 

pública. Ao final a suspensão foi concedida. 

Entende-se que esse julgado é diferenciado porque modifica o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, que até aquela data, obrigava o Estado 

a fornecer os medicamentos judicialmente requeridos, porque se entendia que o 

direito à saúde não poderia sofrer restrições. Destaque-se, por exemplo, o Recurso 

Extraordinário n. 271.286498 do ano de 2000, que cita os precedentes dos RE 

232.335,499 242.859,500 247.900,501 dentre outros, e determina o fornecimento de 

medicação, indicando que até aquele momento não se vinculavam as prestações 

devidas pelo direito à saúde aos custos do Estado. 

Há uma alteração do paradigma, pois foi reconhecida a limitação de 

recursos, a necessidade de racionalizar os gastos para o fim de atendimento a um 

maior número de pessoas, sob pena de ocorrência de grave lesão à ordem e 

economia pública, constando da decisão: 

 
Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, 
considerada em termos de ordem administrativa, porquanto a 
execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado 
sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da política nacional 
de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma maior 
racionalização entre o custo e o benefício dos tratamentos que 
devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número 
possível de beneficiários. Entendo que a norma do art. 196 da 
Constituição da República, que assegura o direito à saúde, refere-se, 
em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a 
população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e 
igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do 
Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde 
de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de 
saúde. No presente caso, ao se conceder os efeitos da antecipação 
da tutela para determinar que o Estado forneça os medicamentos 
relacionados “[...] e outros medicamentos necessários para o 
tratamento [...]” (fl. 26) dos associados, está-se diminuindo a 
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possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao 
restante da coletividade502 

 

E, no mesmo sentido, é a decisão nos autos da Suspensão de Segurança 

de n. 3.073503 (ação individual postulando medicamento). 

Observe-se, porém, que o impacto de tal decisão foi de tal sorte que nas 

suspensões de segurança 3.205,504 3.158,505 3.183,506 e 3.231,507 que tratavam de 

demandas individuais sobre medicação, a Ministra Ellen Gracie ressaltou a 

necessidade de análise a cada caso concreto e não de maneira abstrata, uma vez 

que o teor da decisão da Suspensão de Tutela Antecipada 91 era medida pontual.  

 
  
8 A Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010 

 
Diante do intenso debate sobre a justiciabilidade do direito à saúde e os 

limites da intervenção judicial nas políticas públicas atinentes à espécie, o Conselho 

Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010,508 
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RECOMENDAÇÃO N. 31, DE 30 DE MARÇO DE 2010 
Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 
operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo 
a assistência à saúde. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO o grande número de demandas envolvendo a assistência à saúde em tramitação 
no Poder Judiciário brasileiro e o representativo dispêndio de recursos públicos decorrente desses 
processos judiciais; 
CONSIDERANDO a relevância dessa matéria para a garantia de uma vida digna à população 
brasileira; 
CONSIDERANDO que ficou constatada na Audiência Pública n. 4, realizada pelo Supremo Tribunal 
Federal para discutir as questões relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de 
prestações de saúde, a carência de informações clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos 
problemas de saúde enfrentados pelos autores dessas demandas; 
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CONSIDERANDO que os medicamentos e tratamentos utilizados no Brasil dependem de prévia 
aprovação pela ANVISA, na forma do art. 12 da Lei 6.360/76 c/c a Lei 9.782/99, as quais objetivam 
garantir a saúde dos usuários contra práticas com resultados ainda não comprovados ou mesmo 
contra aquelas que possam ser prejudiciais aos pacientes; 
CONSIDERANDO as reiteradas reivindicações dos gestores para que sejam ouvidos antes da 
concessão de provimentos judiciais de urgência e a necessidade de prestigiar sua capacidade 
gerencial, as políticas públicas existentes e a organização do sistema público de saúde; 
CONSIDERANDO a menção, realizada na audiência pública n. 04, à prática de alguns laboratórios no 
sentido de não assistir os pacientes envolvidos em pesquisas experimentais, depois de finalizada a 
experiência, bem como a vedação do item III.3, "p", da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde; 
CONSIDERANDO que, na mesma audiência, diversas autoridades e especialistas, tanto da área 
médica quanto da jurídica, manifestaram-se acerca de decisões judiciais que versam sobre políticas 
públicas existentes, assim como a necessidade de assegurar a sustentabilidade e gerenciamento do 
SUS; 
CONSIDERANDO, finalmente, indicação formulada pelo grupo de trabalho designado, através da 
Portaria nº 650, de 20 de novembro de 2009, do Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 
para proceder a estudos e propor medidas que visem a aperfeiçoar a prestação jurisdicional em 
matéria de assistência à saúde; 
CONSIDERANDO a decisão plenária da 101ª Sessão Ordinária do dia 23 de março de 2010 deste E. 
Conselho Nacional de Justiça, exarada nos autos do Ato nº 0001954-62.2010.2.00.0000; 
RESOLVE: 
I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que: 
a) até dezembro de 2010 celebrem convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto 
por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 
apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas 
as peculiaridades regionais; 
b) orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados vinculados, que: 
b.1) procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos, com descrição da 
doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou 
princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata; 
b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou em 
fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; 
b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da 
apreciação de medidas de urgência; 
b.4) verifiquem, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), se os requerentes 
fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, caso em que estes devem 
assumir a continuidade do tratamento; 
b.5) determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a 
inscrição do beneficiário nos respectivos programas; 
c) incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria individualizada no programa de 
direito administrativo dos respectivos concursos para ingresso na carreira da magistratura, de acordo 
com a relação mínima de disciplinas estabelecida pela Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de 
Justiça; 
d) promovam, para fins de conhecimento prático de funcionamento, visitas dos magistrados aos 
Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, bem como às unidades de saúde pública ou 
conveniadas ao SUS, dispensários de medicamentos e a hospitais habilitados em Oncologia como 
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou Centro de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia - CACON; 
II. Recomendar à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, à 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT e às 
Escolas de Magistratura Federais e Estaduais que: 
a) incorporem o direito sanitário nos programas dos cursos de formação, vitaliciamento e 
aperfeiçoamento de magistrados; 
b) promovam a realização de seminários para estudo e mobilização na área da saúde, congregando 
magistrados, membros do ministério público e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento 
sobre a matéria; [...]”. Disponível em http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-2010. 
Acesso em 20.08.2011. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-2010
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fixando alguns parâmetros para solução das demandas judiciais envolvendo o direito 

à saúde. Destaque-se, por exemplo, que a controvérsia sobre o fornecimento de 

medicamentos fora das listas oficiais e os limites da reserva do possível ainda não 

restaram assentados. 

Entretanto, parecem necessárias algumas considerações sobre o tema. 

A Emenda Constitucional n. 45, de 2004, inseriu no artigo 92-I A, da 

Constituição, o Conselho Nacional de Justiça como órgão integrante do Poder 

Judiciário, de cunho administrativo para “controle da atuação administrativa, 

financeira e disciplinar do Poder Judiciário (exceto do STF) e de correição acerca do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”.509 

A composição do órgão e suas atribuições constam do artigo 103-B do 

texto constitucional e a leitura atenta do parágrafo 4º do dispositivo nos leva a 

concluir que não foi a atividade jurisdicional ou normativa a intenção do constituinte 

derivado, ainda que se entenda que o rol supra é exemplificativo e passível de 

complementação infraconstitucional.510 

Anderson Rosa Vaz,511 ao comentar o dispositivo do artigo 92, I, da 

Constituição vigente, afirma: 

 
Observe-se que não se trata de um órgão clássico do Poder 
Judiciário, com funções de dizer o direito no caso concreto com força 
de coisa julgada. Não é assim, um órgão criador de jurisprudência. 
Trata-se, na verdade, de um órgão administrativo de suas decisões, 
portanto, sujeitam-se à própria reavaliação pelo Poder Judiciário (art. 
5º, XXXV). Decorrente de sua independência funcional, o Poder 

Judiciário é um sistema operacionalmente fechado (autopoiético). 
 

Dentre as recomendações constantes do inciso I da Recomendação n. 31 

do CNJ, ressaltam-se, resumidamente: a instrução das ações deve vir acompanhada 

de relatórios médicos que especifiquem a doença, indiquem a prescrição de 

medicamentos adequados; deve ser evitado o fornecimento de medicamentos ainda 

não registrados pela ANVISA, ou em fase experimental; os gestores deverão ser 

ouvidos; deve ser verificado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas 

                                                           
509

 CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 
1104. 
510

 VAZ, Anderson Rosa. Constituição Federal Interpretada. Org. Costa Machado. Barueri: Manole, 
2010, p. 681. 
511

 VAZ, Anderson Rosa. Constituição Federal Interpretada. Org. Costa Machado. Barueri: Manole, 
2010, p. 568. 
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(CONEP) se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental 

dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a continuidade do tratamento. 

Uma análise do teor de tais dispositivos nos leva a concluir que refugiria 

ao âmbito do Conselho Nacional de Justiça a expedição de tal administrativo, tendo 

em vista que não aborda atribuição de controle administrativo, financeiro ou relativo 

ao cumprimento de deveres funcionais dos magistrados, mostrando-se incompatível 

com as regras do artigo 103-B, § 4º, da Constituição. Nesse sentido, entende-se, 

que não foi conferido a tal órgão a possibilidade de dispor, ainda que em sede de 

recomendação, parâmetros de cunho processual e material para a atividade 

jurisdicional. 

A atividade do Poder Judiciário atualmente transborda os limites clássicos 

de composição e solução de conflitos, pois, em questões atinentes a direito social, 

como por exemplo, o próprio direito à saúde, os debates para garantia e a 

concretização de tais direitos lhe exigem uma postura diferenciada, construtora da 

cidadania e do respeito à dignidade humana. 

Porém, se o Judiciário tem por garantias a liberdade, autonomia e 

independência funcional, parece-nos que o teor da Recomendação n. 31, em 

comento, merece um novo redimensionamento, porque em descompasso com o 

princípio da separação dos poderes e de outros dispositivos constitucionais 

pertinentes ao Conselho Nacional de Justiça, notadamente o artigo 103-B da 

Constituição. 
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CONCLUSÃO 

 
A análise dos contornos da justiciabilidade do direito à saúde está 

diretamente ligada a alguns pressupostos. A evolução dos direitos fundamentais e a 

compreensão de seu conteúdo estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento 

do Estado de Direito, tal como a ideia de limitação de poder e a Dignidade Humana 

na pós-modernidade se encontram interligados.  

Nesse sentido, Estado de Direito, Dignidade Humana e Direitos 

Fundamentais revelam-se como pressupostos para uma abordagem sobre o tema 

principal do presente trabalho.  

A certeza, a transparência e a previsibilidade na aplicação da lei pelo 

Estado, ínsitas no Estado de Direito, confere segurança às pessoas quando 

procuram o Judiciário para a solução de demandas. Além disso, importam também 

as demais dimensões essenciais desse Estado de Direito: o princípio da legalidade 

da Administração, o princípio da razoabilidade, a responsabilidade pelos atos do 

Estado, o acesso à via judiciária, a segurança e confiança das pessoas e os direitos 

fundamentais. 

Já a Dignidade Humana, no atual contexto constitucional, alcançou status 

de princípio fundamental de Estado (art.1º, III, da Constituição), é qualidade 

intrínseca e indissociável de qualquer ser humano. Assim, independentemente de se 

tratar de um conceito dinâmico e flexível, que varia conforme a sociedade em que 

está inserido, é marca fundamental nos Estados Democráticos de Direito, pois 

integra o núcleo de todos os direitos fundamentais e destina-se precipuamente a 

proteger o ser humano. 

Destaca-se, de outro lado, que os direitos fundamentais, dentro do Estado 

de Direito, integram uma de suas dimensões essenciais, justamente porque detêm 

um status de constitucionalidade, obrigando o Estado a observar o seu núcleo 

fundamental. 

A natureza, as características, a eficácia e a própria relatividade dos 

direitos fundamentais, muitas vezes expressam situações de colisão de interesses e, 

no caso do direito à saúde, a realidade evidencia questões múltiplas, como por 

exemplo, a escassez de recursos do Estado e o direito à saúde e o fornecimento de 

medicamentos.  
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A solução de tal impasse se dá com uma interpretação calcada em dois 

alicerces: a ponderação de princípios, instrumentalizada pelo princípio da 

proporcionalidade; e na força normativa que a Constituição detém, enquanto sistema 

de regras e princípios, incumbindo ao intérprete uma atividade criativa e pré-

compreensiva da densidade das normas constitucionais. 

E em todo este contexto, encontra-se o direito à saúde, que foi 

contemplado no artigo 6º da Constituição, e enquanto direito social fundamental, 

possui um regime jurídico constitucional específico, sistematizado nos moldes dos 

artigos 196 a 200, enquanto subsistema da seguridade social. Trata-se de direito de 

todos e dever do Estado, garantido por políticas públicas que visam à redução do 

risco de doenças e outros agravos, sendo o acesso universal e igualitário a tal 

direito.  

Diante deste panorama, extraem-se algumas considerações conclusivas a 

respeito do tema: 

1. A garantia do direito fundamental à saúde está atrelada à organização 

do SUS – Sistema Único de Saúde, cujas atribuições estão exemplificadas no artigo 

200 da Constituição, que tem por princípios informadores a universalidade, a 

integralidade e igualdade nas ações e serviços de saúde. Estes princípios foram 

reforçados nas Leis n. 8.080/90 e n. 8.142/90, caracterizando o direito à saúde como 

uma prestação positiva do Estado. 

2. O reconhecimento do dever do Estado em empreender ações 

afirmativas no sentido de viabilizar e otimizar o direito à saúde, de forma a 

disponibilizar tratamento médico, exames, internações, fornecimento de medicações 

e todos os outros serviços inerentes ao direito à saúde refletem a legitimidade da 

pessoa, enquanto titular do direito em exigir do Poder Público tais prestações. 

3. Tratar de prestação de serviços de saúde é também reconhecer que o 

fornecimento de medicação está aqui inserido, enquanto direito fundamental, para 

garantia da saúde do cidadão que, muitas vezes, depende deste para sua 

subsistência. Nessa medida, o medicamento é insumo essencial para a efetivação 

do direito à saúde e muitas vezes sua implementação depende de ordem judicial. 

4. A reserva do possível constitui um óbice para a eficácia do direito à 

saúde, porém, a interpretação da inexistência de recursos públicos para a realização 

do direito à saúde deve ser relativizada, pois, de acordo com a doutrina, há de se 

verificar o núcleo essencial do direito, tomando-se por parâmetro a dignidade 
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humana. Além disso, a jurisprudência também tem atentado à necessidade de 

comprovação de inexistência de recursos para fazer frente à implementação do 

direito. 

5. Nessa esteira, a Constituição vincula às receitas públicas à realização 

de direitos, dentre eles o direito à saúde, de forma que o orçamento deve discriminar 

as verbas a fim de viabilizar o controle no cumprimento das metas e objetivos 

fixados nos planos plurianuais. A Emenda Constitucional de n. 29 determina a 

aplicação de um quantum para os serviços de saúde e de forma que, em geral, a 

Administração não pode se furtar ao atendimento das demandas sobre 

medicamentos, por exemplo, com o argumento da falta de recursos. 

6. É possível o controle judicial das políticas públicas de saúde, desde 

que restem preservados o núcleo dos princípios constitucionais que fixam os 

contornos da atuação do Estado e de seus agentes, por isso de suma importância a 

atuação da sociedade, mas também do Judiciário para a implementação dessas. 

7. Na hipótese de omissão do Estado no cumprimento do seu dever de 

implementação de políticas públicas de saúde, ou ainda, no caso de insuficiência, o 

prejudicado tem legitimidade para acessar o Judiciário, obrigando o Estado a realizar 

o direito e, se o caso, fornecer medicamento, sem que isso possa ser compreendido 

como ofensa à tripartição de poderes. A função jurisdicional contemporânea está 

atrelada à realização de todos os comandos constitucionais, ainda que isso implique, 

excepcionalmente, em intervenção em políticas públicas. A garantia do direito à 

saúde e a viabilidade do direito frente a questões de ordem orçamentária e seu 

custeio é dever de avaliação do Poder Judiciário. 

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reflete com absoluta 

certeza a justiciabilidade do direito à saúde. As decisões relatadas demonstram a 

conscientização da sociedade, seja nas ações coletivas, seja nas ações individuais, 

de que o Estado é ator fundamental na realização do direito à saúde, tanto no 

planejamento das políticas públicas, quanto na viabilização dessas por comandos 

normativos e programas de governo, ultimando-se a atuação na função jurisdicional 

como garantidora do cumprimento dos comandos constitucionais relativos à espécie. 

As decisões proferidas indicam uma preocupação no âmbito de realização do direito 

à saúde, não se permitindo restrições injustificadas, porque em descompasso com a 

ideia de Estado de Direito, com a dignidade humana e a inviolabilidade do direito à 

vida.    
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9. A justiciabilidade do direito à saúde está consolidada pela doutrina e 

jurisprudência, pois tem dupla fundamentalidade, formal e material. Material porque 

há os comandos constitucionais dos artigos 6º e 196 contemplando o direito à saúde 

e seu regime constitucional, com elo profundo com o direito à vida digna. Formal em 

razão: a) da densidade diferenciada que detém, pois se encontra inserido no sistema 

aberto de direitos fundamentais (art. 5º, § 2º), cuja concepção e interpretação deve 

ocorrer fulcrada na Dignidade Humana e integrando o conteúdo do mínimo 

existencial; b) do artigo 60, § 4º, IV, do texto constitucional, que torna tal direito 

imutável, revelando-se como limitação de ordem material ao constituinte reformador; 

c) do artigo 5º, § 1º, da Constituição, que lhe confere aplicabilidade imediata. 
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