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“[...] não nos esqueçamos que a mesma Constituição que 

consagrou o direito à saúde estabeleceu – evidenciando, o 

lugar de destaque outorgado ao direito à vida – uma 

vedação praticamente absoluta (salvo em caso de guerra 

regularmente declarada) no sentido de aplicação da pena 

de morte (art. 5º., inc. XLVII, alínea a). Cumpre 

relembrar, mais uma vez, que a denegação dos serviços 

essenciais de uma saúde  acaba – como sói acontecer – 

por se equiparar à aplicação de uma pena de morte para 

alguém cujo único crime foi o de não ter condições de 

obter com seus próprios recursos o atendimento 

necessário, tudo isto, habitualmente sem qualquer 

processo e, na maioria das vezes, sem possibilidade de 

defesa, isto sem falar na virtual ausência de 

responsabilidade dos algozes, abrigados pelo anonimato 

dos poderes públicos [...]”. Ingo Wolfang Sarlet (2005). 

  



RESUMO 

 

No Brasil, a Constituição de 1946 consagrou direito à saúde, tendo-a definido como a posse 

do melhor estado de saúde que o indivíduo possa atingir. Já a Constituição da República 

Federativa de 1988 alçou o referido direito ao status de direito social fundamental, cuja 

efetividade transcende à cura da moléstia e funda-se na responsabilidade solidária dos entes 

públicos para a prestação de um serviço de qualidade, eficiente e que priorize a dignidade da 

pessoa humana e o acompanhamento integral do paciente. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, a definição de saúde, antes caracterizada como a mera ausência de 

doenças, passou a ser reconhecida como a necessidade de busca por mecanismos preventivos 

que assegurem o bem-estar e a dignidade da população. Neste contexto garantista, crescente 

se afiguram as demandas judiciais que versam sobre a execução de políticas públicas, 

notadamente na área do direito à saúde, cuja omissão do Poder Público pode ocasionar risco 

de morte. Daí a preocupação dos operadores do direito sobre a possibilidade ou não de 

intervenção do Poder Judiciário nos litígios que tratam do fornecimento de prestações 

materiais de assistência à saúde. Sustenta-se a quebra do princípio da separação dos poderes, a 

desobediência ao princípio da isonomia e a impossibilidade de intervenção judicial no 

processo de formulação das políticas públicas para tentar afastar a responsabilidade dos entes 

públicos. Em contrapartida, o Judiciário tem, reiteradamente, concedido tutelas liminares ou 

de mérito determinando o fornecimento das prestações materiais indicadas pelos médicos que 

acompanham o tratamento dos pacientes que recorrem à tutela jurisdicional. Neste contexto, a 

mediação, objeto de estudo e de resolução apresentado neste trabalho, se apresenta como um 

instrumento conciliador entre a cláusula da reserva do financeiramente possível e o direito ao 

mínimo existencial, na medida em que busca atender a todos mediante racionalização das 

prestações de saúde, coibição da influência negativista da indústria farmacêutica, com a 

priorização do bem-estar do indivíduo e a qualidade das relações. Trata-se de meio alternativo 

à judicialização que, além de estimular e desenvolver a participação ativa do cidadão na 

formulação de políticas públicas, também possibilita ao gestor público o conhecimento das 

necessidades da comunidade. É neste sentido que se afirma e se defende que o direito à saúde 

deixou de ser a mera prestação de assistência médica e de prescrição de medicamentos, mas 

um diálogo consciente do mínimo existencial para a garantia de uma vida digna. 

Palavras chaves: Saúde. Judicialização. Mediação. 

 

  



ABSTRACT 

 

In Brazil, the 1946 Constitution enshrined the right to health, having it defined as the 

possession of the best state of health that the individual can achieve. Already the Federal 

Constitution of 1988 lifted that right to the status of fundamental social right, which 

transcends the effectiveness and cure of the disease is based on the joint liability of public 

entities for the provision of a quality service, efficient and prioritize human dignity and 

comprehensive evaluation of patients. According to the World Health Organization, the 

definition of health, first characterized as the mere absence of disease, has become recognized 

as the need to search for preventive mechanisms to ensure the welfare and dignity of the 

population. Garantista this context, the growing seem lawsuits that deal with the 

implementation of public policies, especially in the area of the right to health, the omission of 

which the Government can result in the risk of death. Hence the concern of law professionals 

about whether or not the intervention of the judiciary in cases that deal with providing 

material benefits of health care. It claims to break the principle of separation of powers, 

disobedience to the principle of equality and the impossibility of judicial intervention in the 

formulation of public policy to try and exclude the liability of public entities. In contrast, the 

judiciary has repeatedly guardianships granted injunctions or merit determining the supply of 

materials indicated by the medical benefits that accompany the treatment of patients who 

resort to a remedy. In this context, mediation, object of study and resolution presented in this 

work, is presented as an instrument conciliator between the reserve clause and the right to 

financially possible existential minimum, as it seeks to serve all through rationalization of 

health services , avoidance of negativistic influence of the pharmaceutical industry, with 

prioritizing the welfare of the individual and the quality of relationships. This is alternative 

way to judicialization that in addition to encouraging and developing active citizen 

participation in public policy formulation also allows the manager to public knowledge of 

community needs. It is in this sense that affirms and defends the right to health is no longer 

the mere provision of medical care and prescription drugs, but a dialogue conscious 

existential minimum to guarantee a dignified life. 

Keywords: Health. Judicialization. Mediation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A efetividade dos direitos fundamentais sociais, em especial o direito de 

assistência à saúde, é um tema que tem suscitado inúmeros debates jurídico-sociais, embora 

não se trate de um assunto novo. 

A partir do momento em que os cidadãos passaram a buscar um sistema estatal de 

proteção aos seus bens jurídicos fundamentais, cobrando dos poderes públicos a 

regulamentação e estruturação de serviços públicos essenciais, com amplo acesso à população 

e participação dessa na tomada de decisões acerca da definição de políticas públicas, 

verificou-se a necessidade da análise jurídico-constitucional da fundamentalidade dos direitos 

sociais. 

No Brasil, é fato incontroverso que a maior parte da população sobrevive em 

condições de pobreza ou mesmo de miséria absoluta (16,2 milhões, o que corresponde a 8,5% 

da população com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa)
1
, de modo que o direito à saúde, 

assim como os demais direitos sociais, deve ser garantido e efetivado no maior grau possível, 

como forma de reduzir as desigualdades sociais e econômicas, propiciando àqueles que vivem 

à margem da sociedade a garantia do mínimo existencial. 

Sucede que a constitucionalização dos direitos fundamentais, a exemplo do 

extenso rol elencado na Constituição Federal de 1988, não é capaz, por si só, de garantir a 

concretização dos mesmos. No plano material, a doutrina constitucionalista entende que 

pouco avanço se verificou, haja vista a ausência de previsão normativa de instrumentos hábeis 

a assegurar a efetividade dos direitos sociais. 

No que atine à garantia de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de 

saúde (Constituição Federal de 1988, arts. 6º. e 196), o preceito constitucional põe em 

                                                 
1
 Estimativa do IBGE no ano de 2011. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-

162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-extrema-aponta-ibge,714242,0.htm>. Acesso em: 20 jan. 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-extrema-aponta-ibge,714242,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-extrema-aponta-ibge,714242,0.htm
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confronto a necessidade ilimitada dos cidadãos pelo uso de novas tecnologias no tratamento 

das moléstias e a finitude dos recursos públicos, uma vez que incumbe ao Poder Público 

oferecer políticas públicas de saúde que assegurem a gratuidade, a universalidade e 

integralidade do atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde ou pelas entidades 

conveniadas, sem que o atendimento de demandas de cunho individual implique na preterição 

das necessidades coletivas. 

Além disso, a atuação proativa do Poder Judiciário na implementação e execução 

de políticas públicas, notadamente na seara das ações e serviços públicos de saúde, bem como 

o processo renitente e sempre crescente da judicialização, tem gerado um grande embate nos 

meios jurídico e social. Não se pode negar que muitos cidadãos buscam o sistema de justiça 

como o último aporte para a garantia de um tratamento de saúde digno que venha a lhes 

assegurar, em muitas situações, o próprio direito à vida. Noutro passo, também não se pode 

esquecer que os limites orçamentários representam uma realidade e fomentam a dicotomia 

existente entre a escassez dos recursos financeiros e as infinitas necessidades individuais ou 

coletivas. 

Acrescente-se a isso que os gastos públicos com a compra de medicamentos ou 

custeio de exames, materiais, insumos, cirurgias e outros tipos de procedimentos médicos têm 

aumentado ano a ano e os seus valores não podem ser considerados inexpressivos, uma vez 

que existem medicamentos cujo custo anual com o tratamento chega a ultrapassar a soma de 

um milhão de reais por pessoa. Para os entes públicos, o deferimento de tutelas individuais 

prejudica a dimensão social ou coletiva do direito à saúde, ferindo o preceito da isonomia.  

Sob a ótica do cidadão, o reconhecimento da existência de uma estatura 

economicamente acentuada do direito prestacional à saúde impõe a discussão sobre os 

critérios utilizados pela Administração Pública para alocação e distribuição dos recursos 

públicos, uma vez que isso resulta na necessidade de ponderação de diferentes princípios 
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constitucionais. Com efeito, se de um lado tem-se o dever do Poder Público de distribuir e 

aplicar, adequadamente, os recursos públicos, em atenção às diretrizes específicas do Sistema 

Único de Saúde, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e aos critérios 

de racionalidade e proporcionalidade; do outro, tem-se o contraste com a garantia 

fundamental de proteção do mínimo existencial, no sentido de salvaguarda das condições 

materiais mínimas à vida com dignidade, segurança e qualidade. 

Com base nessa realidade, a escolha do tema adveio da necessidade da subscritora 

deste, na qualidade de Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação 

funcional perante as Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal, de aprofundar a 

discussão sobre a concretização do direito fundamental à saúde, bem como de buscar 

instrumentos extrajudiciais de resolução destas demandas, tendo em vista que, em algumas 

situações, a decisão judicial concessiva da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou 

mesmo da tutela de mérito, por si só, não tem se afigurado suficiente para assegurar a 

efetivação deste direito social, haja vista o descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo 

Estado ou Município sob a genérica justificativa de ausência de recursos orçamentários, de 

lesão à ordem pública e à ordem econômica, ou de não inclusão do tratamento entre os 

financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em face desta conjuntura, para o desenvolvimento deste trabalho, tentou-se 

responder aos seguintes questionamentos: 1) O direito social à saúde é um direito 

fundamental? 2) Sua natureza é de direito prestacional ou de direito de defesa? 3) As normas 

definidoras dos direitos sociais possuem caráter meramente programático? 4) O deferimento 

de tutelas de saúde pelo Poder Judiciário fere o princípios da isonomia? 5) Qual o papel do 

administrador, do legislador e do magistrado na formulação, elaboração e execução de 

políticas públicas? 6) A atuação proativa do Poder Judiciário implica em desobediência ao 

princípio da separação dos poderes? 7) O Poder Judiciário possui competência e legitimidade 
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para se imiscuir na destinação dos recursos orçamentários à concretização de ações e serviços 

públicos de saúde? 8) Qual o alcance do direito ao mínimo existencial no âmbito das 

prestações de saúde? 9) A cláusula da reserva do possível é oponível ao direito fundamental e 

garantia do mínimo existencial? 10) Existem alternativas à crescente judicialização das 

demandas que versam sobre a assistência à saúde? 

E, para o alcance do desiderato em epígrafe, o trabalho foi dividido em cinco 

capítulos, sendo o primeiro esta introdução e o último o da conclusão. O segundo deles, 

intitulado “a fundamentalidade do direito social à saúde”, traz o exame da eficácia jurídica das 

normas constitucionais que consagram o direito social à saúde como direito fundamental sob a 

ótica dos postulados do neoconstitucionalismo e da dignidade da pessoa humana. Teve-se 

também a preocupação de definir o conteúdo das ações e serviços públicos no Brasil, com a 

contextualização histórica deste direito social, assim como com o exame da sua natureza 

jurídica à luz da contraposição aparente existente entre os direitos de defesa e os direitos à 

prestação. 

Na terceira parte desta tese, buscar-se-á retratar os problemas ocasionados com a 

judicialização crescente das demandas de saúde, bem como a superação das teses contrárias à 

atuação do Poder Judiciário no processo de implementação e concretização de políticas 

públicas relativas ao fornecimento de medicamentos e ao custeio de procedimentos médicos 

em prol dos cidadãos acometidos por graves moléstias, em especial àqueles que não possuem 

recursos financeiros e que vivem em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade social. 

Abordar-se-á os preceitos da universalidade e da integralidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS) à luz dos princípios da isonomia e do dever de impessoalidade que incumbe ao 

administrador; a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a concretização de 

políticas públicas que versem sobre assistência à saúde dos cidadãos; a responsabilidade dos 

entes da federação quanto às ações e serviços públicas de saúde; a obrigação ou não do Estado 
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de custear prestações de saúde não incluídas dentre as políticas públicas regulamentadas; a 

existência ou não do dever do Poder Público de fornecer medicamentos ou tratamentos 

experimentais, não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou 

não elencados nos Protocolos Clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS); bem como as 

possibilidades de fraudes ao sistema em face da pressão exercida pela indústria farmacêutica; 

o princípio da separação dos poderes; a cláusula da reserva do financeiramente possível em 

face do direito ao mínimo existencial e do princípio da proibição de retrocesso social. 

No quarto capítulo, demonstrar-se-á que a crescente demanda pelo fornecimento 

gratuito dos serviços públicos de saúde suscita a necessidade do Poder Judiciário, bem como 

das outras instituições essenciais à justiça (Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos 

Advogados do Brasil), de criar mecanismos de resolução judicial ou extrajudicial dos 

conflitos para garantia da efetividade do direito fundamental à saúde, oportunizando tanto 

uma atuação proativa das instituições quanto um espaço de diálogo a ser preenchido pelos 

contendores e por outros atores da sociedade civil. Daí a necessidade de se abordar, neste 

capítulo, sobre os princípios e principais atores da mediação de conflitos e a aplicação desta 

técnica pacificadora às demandas de saúde, com preservação das ideias de racionalização do 

fornecimento de medicamentos e custeio de procedimentos médicos, bem como de 

concretização de um tratamento digno ao usuário do Sistema Único de Saúde. 

O exame dos elementos expostos no curso deste trabalho dar-se-á através da 

adoção do método hermenêutico da interpretação sistêmica, com valoração e hierarquização 

axiológica dos princípios, regras e normas constitucionais que regem o tema, uma vez que a 

interpretação das normas resulta num processo permanente de recriação do conteúdo 

axiológico destas e, muitas vezes, na reconstrução de todo o sistema jurídico no qual elas se 

inserem. O leitor também perceberá o uso do recurso do direito constitucional comparado, 

notadamente no segundo capítulo, em que se busca definir os principais elementos da teoria 
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geral dos direitos fundamentais. E, como forma de demonstrar a eficácia do instrumento 

proposto para a resolução extrajudicial de conflitos, foram analisados dados estatísticos 

atinentes à judicialização da assistência à saúde, cuja fonte de pesquisa foram dados obtidos 

nos sítios eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia Geral da União e das 

Defensorias Públicas de São Paulo, do Distrito Federal e do Rio Grande do Norte. 

No mais, impende observar que a proposta em questão não tem como imperativo a 

solução definitiva para o problema da judicialização, uma vez que o seu objetivo é investigar 

os instrumentos judiciais e/ou extrajudiciais, com destaque para estes últimos, hábeis a 

efetivar o direito à saúde, sem, contudo, propor solução definitiva para crise dos direitos 

fundamentais, o que se afigura juridicamente impossível dada às proporções alcançadas. 

Fixadas tais premissas, pode-se passar ao desenvolvimento da pesquisa propriamente dita.  
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CAPÍTULO II 

A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE 

 

O exame da eficácia jurídica das normas constitucionais que consagram o direito 

social à saúde como direito fundamental remonta à análise não apenas da evolução histórica e 

das dimensões dos direitos fundamentais, mas também do reexame do postulado que qualifica 

as normas que estabelecem direitos sociais de cunho prestacional como normas de conteúdo 

meramente programático e eficácia limitada, sobretudo porque, sob a ótica 

neoconstitucionalista, os poderes constituídos devem colocar à disposição da população as 

prestações essenciais à garantia do mínimo existencial. 

Na realidade, em um contexto de escassez dos recursos públicos, aumento da 

expectativa de vida
2
, proliferação de doenças, desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas 

e curativas, o direito à saúde tem se mostrado como um dos temas mais complexos na seara 

da eficácia dos direitos fundamentais, sobretudo por estar atrelado ao direito à vida. 

Daí a preocupação inicial com a definição do conteúdo do direito social à saúde e 

sua evolução histórica no direito constitucional brasileiro, assim como com o exame da sua 

natureza jurídica à luz da contraposição aparente existente entre os direitos de defesa e os 

direitos à prestação. 

Além disso, far-se-á uma breve abordagem acerca da correlação entre os direitos 

fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a norma 

                                                 
2
 “Em 2011, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74,08 anos (74 anos e 29 dias), um incremento de 

0,31 anos (3 meses e 22 dias) em relação a 2010 (73,76 anos) e de 3,65 anos (3 anos, 7 meses e 24 dias) sobre o 

indicador de 2000. Assim, ao longo de 11 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil, incrementou-se 

anualmente, em média, em 3 meses e 29 dias. Esse ganho na última década foi maior para os homens, 3,8 anos, 

contra 3,4 anos para mulheres, correspondendo um acréscimo de 5 meses e 23 dias a mais para os homens do 

que para a população feminina. Mesmo assim, em 2011 um recém-nascido homem esperaria viver 70,6 anos, ao 

passo que as mulheres viveriam 77,7 anos.” (BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasília, 

DF.  Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2271&id_pagina=1>. 

Acesso em 08 mar. 2013). 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2271&id_pagina=1
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constitucional que assegura tal direito se refere à efetivação de políticas públicas que 

alcancem a população como um todo, garantindo-lhe acesso universal e igualitário. 

 

 

2.1 A HISTORICIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Diversas são as manifestações doutrinárias sobre a origem dos direitos 

fundamentais. Alguns assinalam que a sua existência remonta ao direito babilônico por volta 

dos 2000 a.c.. Outros ensinam que se trata de uma ideologia enraizada na teologia cristã, com 

notória expressão no direito da Europa medieval
3
. 

O certo é que o reconhecimento dos direitos fundamentais está intimamente 

interligado às mudanças político filosóficas pela qual passou o Estado ao longo dos tempos. E 

essas transformações, via de regra, advêm de movimentos de cunho revolucionário, 

instaurados, em sua grande maioria, pela parcela descontente da sociedade e cuja análise é 

pressuposto para uma correta compreensão das gerações ou dimensões dos direitos 

fundamentais. 

Isso porque “o processo de criação dos direitos humanos fundamentais não tem 

um epílogo; o rol continua passando por alterações e acréscimos capazes de promover uma 

adaptação às demandas sociais de cada época e local.”
4
 

Considerando que o Estado Moderno apresentou-se, ab initio, sob a forma de 

monarquias absolutistas, sistema de governo que se caracterizava pela concentração de poder 

                                                 
3
 “Ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que surgiram os primeiros direitos 

fundamentais, não menos verdadeira é a constatação de que o mundo antigo por meio da religião e da filosofia, 

legou-nos algumas das ideias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar diretamente o pensamento 

jusnaturalista e sua concepção de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos 

naturais e inalienáveis, de tal sorte que esta fase costuma também ser denominada, consoante já ressaltado, de 

‘pré-história’ dos direitos fundamentais” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: 

uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 38). 
4
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 15-24. 
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na figura do monarca, cuja legitimidade decorria tanto da linha hereditária quanto da ideia 

metafísica de divindade. 

Os regimes monárquicos começaram a ser amplamente combatidos na Europa 

Ocidental, em meados do século XVII, quando tiveram início os movimentos revolucionários 

contrários ao absolutismo dos reis, cujos atos eram ilimitados e causavam muita revolta nos 

súditos, notadamente naqueles que estavam estabelecidos comercialmente, a chamada classe 

burguesa. O poder dos monarcas ultrapassava a esfera coletiva, atingindo, de maneira 

arbitrária e desarrazoada, a seara individual, o que tornava praticamente nulas as garantias e 

liberdades individuais. 

E este cenário de instabilidade político jurídica, estabelecido no final do século 

XVII, fomentou os movimentos revolucionários deflagrados na Inglaterra, França e Colônias 

Americanas, todos inspirados na filosofia liberal, com valores puramente individualistas e que 

tinham como norte a defesa da liberdade do indivíduo e a reação ao poder despótico citado 

por Montesquieu. 

Foi no século XVIII que tais movimentos atingiram seu apogeu, época na qual a 

burguesia estava economicamente fortalecida e já almejava uma maior participação na vida 

pública, com o reconhecimento de direitos políticos e uma intervenção mínima do Estado nas 

liberdades públicas individuais dos cidadãos. 

A classe burguesa aproveitou-se da ira popular gerada pelo aumento da miséria da 

classe trabalhadora para garantir seus próprios interesses contra a nobreza, classe 

economicamente superior, que se beneficiava sozinha dos privilégios estamentais, subjugando 

as demais classes que compunham o contexto sociopolítico da época. 
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Daí terem sido os direitos fundamentais, como assinalam Dimitri Dimolius e 

Leonardo Martins
5
, impostos politicamente num contexto de lutas, revoluções, guerras civis, 

dentre outros movimentos sociais caracterizados pela ruptura do sistema até então vigente. 

A concepção liberal tinha como principais fundamentos teóricos a valorização do 

indivíduo, o enfraquecimento do poder estatal, o respeito absoluto às liberdades individuais, 

uma vez que imperava a ideia de que o ser humano nasce livre e igual, não necessitando da 

intervenção do Estado para consecução dos seus objetivos e direitos. 

O Estado passou de detentor de um poder absoluto corporificado na pessoa do 

monarca a um mero instrumento de conservação dos direitos e garantias individuais, 

incumbindo-lhe apenas manter a ordem e a segurança dos indivíduos contra ameaças externas. 

A filosofia liberal serviu de base para os principais documentos jurídicos da 

época, a exemplo das Declarações de Direitos de Virgínia de 1776 e a Declaração Francesa de 

1789, cujos registros representavam não apenas a positivação de pretensões políticas, mas 

verdadeiros direitos e garantias individuais oponíveis contra todos, inclusive contra o Estado. 

A doutrina constitucionalista afirma também que o marco de desenvolvimento dos 

direitos fundamentais remonta à segunda metade do século XVIII, com a positivação dos 

direitos inerentes a pessoa humana no Bill of Rights de Virgínia, de 1776, onde se 

encontravam grafadas normas jurídicas oponíveis contra todos e que asseguravam ao 

indivíduo: autonomia, proteção da vida, igualdade, propriedade, liberdade comercial, 

liberdade de religião e de imprensa e proteção contra a repressão penal
6
. 

                                                 
5
 DIMOLIUS e MARTINS, Dimitri e Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3. ed., rev. e ampl. 

Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2011, p. 16. 
6
 “Os Lords, espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns declaram, desde logo, o seguinte: 1.  

Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento; 2. Que, do 

mesmo modo, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para dispensar as leis ou o seu cumprimento, 

como anteriormente se tem verificado, por meio de uma usurpação notória; [...] 5. Que os súditos tem direitos de 

apresentar petições ao Rei, sendo ilegais as prisões vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa; [...] 

8. Que devem ser livres as eleições dos membros do Parlamento; [...] 10. Que não se exigirão fianças 

exorbitantes, impostos excessivos, nem se imporão penas demasiado deveras; [...] 12. Que são contrárias as leis, 

e, portanto, nulas, todas as concessões ou promessas de dar a outros os bens confiscados a pessoas acusadas, 

antes de se acharem estas convictas ou convencidas; [...] 15. Reclamam e pedem, com repetidas instâncias, todo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Comuns
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAdito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o
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Em 1791, com a ratificação das dez primeiras emendas à Constituição da 

Filadélfia de 1787, restaram proclamados direitos como a liberdade de religião, a livre 

manifestação do pensamento, a propriedade individual, a proteção contra penas arbitrárias e o 

direito à segurança. 

Surge, então, o Estado de Direito, baseado no governo das leis, com abolição do 

governo dos homens. A Declaração Francesa de 1789 bem exprime essa ideia no seu art. 16
7
, 

segundo o qual a supremacia do Estado de Direito decorre da instituição de um governo não 

arbitrário, limitado pelo respeito aos direitos do Homem, cuja garantia deve estar estabelecida 

em uma Constituição, reconhecida como a lei das leis. 

Sucede que essa última declaração, apesar de possuir texto similar ao das 

Declarações dos Estados Norte Americanos, destas divergem por conferir ao legislador o 

poder de regulamentar e estabelecer limites aos direitos nela reconhecidos
8
. 

Nos Estados Unidos, em 1803, quando do julgamento do caso Marbury vs. 

Madison
9
, a Suprema Corte deliberou que o texto constitucional é superior a qualquer outro 

dispositivo legal, ainda que criado pelo legislador federal. 

                                                                                                                                                         
o mencionado, considerando-o como um conjunto de direitos e liberdades incontestáveis, como também, que 

para o futuro não se firmem precedentes nem se deduza consequência alguma em prejuízo do povo. A esta 

petição de seus direitos fomos estimulados, particularmente, pela declaração de S.A. o Príncipe de Orange 

(depois Guilherme III), que levará a termo a liberdade do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não 

permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se reproduzam os atentados contra 

a sua religião, direitos e liberdades.” BRASIL. Wilkipédia: a enciclopédia brasileira. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Direitos_de_1689>. Acesso em: 06 mar. 2013. 
7
 “Art. 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos (fundamentais) nem estabelecida a 

separação dos poderes não tem Constituição.” 
8
 “O certo é que, durante muito tempo, os direitos da Declaração francesa se encontravam virtualmente á 

disposição do legislador, visto que não vinculavam o Parlamento, à míngua de um sistema operante de controle 

de constitucionalidade das leis. Ainda neste contexto, é de lembrar que, enquanto na França o sentido 

revolucionário da Declaração de 1789 radica na fundamentação de uma nova Constituição, no processo 

constitucional norte-americano este sentido revolucionário das declarações de direitos radica na independência, 

em consequência da qual se faz necessária uma nova Constituição. A contribuição francesa, no entanto, foi 

decisiva para o processo de constitucionalização e reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais nas 

constituições do século XIX.” (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 44) 
9
 “O Caso ‘Marbury contra Madison’ foi decidido em 1803 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo 

considerado a principal referência para o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Poder Judiciário. 

Na eleição presidencial dos EUA de 1800, Thomas Jefferson derrotou John Adams. Após a derrota, John Adams 

resolveu nomear vários juízes em cargos relevantes, para manter certo controle sobre o Estado. Entre eles se 

encontrava William Marbury, nomeado Juiz de Paz. O secretário de justiça de John Adams, devido ao curto 

espaço de tempo, não entregou o diploma de nomeação a Marbury. Já com Jefferson presidente, seu novo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Direitos_de_1689
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_de_constitucionalidade_difuso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Adams


25 

 

Esse momento de consagração jurídica dos direitos e garantias individuais da 

pessoa humana representa a primeira geração dos direitos fundamentais, com predominância 

das liberdades individuais. 

Entretanto, logo se percebeu que os direitos individuais tal como haviam sido 

concebidos não seriam capazes de atender a todas as necessidades humanas, haja vista a 

diferença sócio econômica em que viviam os indivíduos. Isso porque um número diminuto era 

detentor de riquezas, enquanto a maioria sequer tinha acesso ao indispensável para sua 

sobrevivência. 

De fato, a ideologia liberalista foi utilizada para justificar e proteger os privilégios 

obtidos pela burguesia, gerando acúmulo de riqueza e desigualdade social, tudo mascarado 

pela falsa premissa de que todos eram iguais perante a lei e isso lhes garantia as mesmas 

oportunidades.  

O discurso retórico de liberdade e igualdade para todos, com a intervenção 

mínima do Estado, apenas serviram para propiciar aos detentores do poder econômico a 

exploração desenfreada da massa proletariada, com aumento do lucro e redução das condições 

de vida para os trabalhadores. 

E, com a revolução industrial, em meados do século XIX, essa desigualdade 

social se tornou ainda mais clarividente, uma vez que a liberdade de comércio, a ausência de 

regulação pelo Estado do domínio econômico e a falta de normas que protegessem a grande 

massa de trabalhadores, culminou com o estabelecimento de ambientes de trabalho em 

condições sub-humanas, sobretudo em face da excessiva carga horária de trabalho e a ínfima 

remuneração paga pelos empregadores. 

                                                                                                                                                         
secretário de justiça James Madison, se negou, a pedido de Jefferson, a intitular Marbury. Marbury apresentou 

um writ of mandamus (Mandado de Segurança) perante a Suprema Corte Norte-Americana exigindo a entrega do 

diploma. O processo foi relatado pelo Presidente da Suprema Corte, Juiz John Marshall, em 1803 e concluiu, 

segundo interpretação própria que a lei federal que dava competência à Suprema Corte para emitir mandamus 

contrariava a Constituição Federal. Como a lei que dava competência a Suprema Corte era inconstitucional, não 

cabia à Suprema Corte decidir o pedido do mandamus.” (BRASIL. Wilkipédia: a enciclopédia brasileira. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Marbury_contra_Madison>. Acesso em 08 mar. 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado_de_Seguran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Marbury_contra_Madison
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Acresce-se a isso que a destruição vivenciada na Europa após a Primeira Guerra 

Mundial também contribuiu para o colapso do Estado burguês, tendo se tornado claro que o 

modelo do Estado mínimo, proposto pelo liberalismo francês, deveria ser revisto, uma vez 

que a intervenção estatal se afigurava necessária para a correção dos desníveis entre as classes 

sociais. 

Neste contexto, nos séculos XIX e XX, surgiram os movimentos socialistas 

deflagrados pelo proletariado, com destaque para a Revolução Russa de 1917 e posterior 

criação do Estado Soviético, que representaram o rompimento, em definitivo, dos dogmas 

liberais. 

Sintetizando esse momento histórico de afirmação do Estado Social, Dalmo de 

Abreu Dallari
10

 leciona que a Revolução Russa de 1917 despertou a consciência mundial para 

a necessidade de assegurar aos trabalhadores um padrão de vida digno, abrindo caminho para 

o Estado socialista, no qual os indivíduos precisam do Estado para suprimento das suas 

necessidades básicas. 

E o Estado social surgiu não apenas com o cunho intervencionista, mas também 

com a função de garantir o bem estar social (welfare state) através da prestação de serviços 

públicos asseguradores do mínimo existencial. 

Como consequência desses movimentos socialistas, surgem as primeiras 

Constituições consagradoras de direitos sociais, que representam a segunda geração ou 

dimensão dos direitos fundamentais e que se destinam ao atendimento dos imperativos da 

justiça social, com o estabelecimento de prestações positivas a serem implementadas pelo 

Estado em prol do indivíduo. 

A primeira Constituição a garantir direitos sociais foi a do México, promulgada 

em 05 de fevereiro de 1917, que trouxe, inclusive, a consagração dos direitos trabalhistas 
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como direitos fundamentais
11

. Já como produto da Revolução Russa de 1917, a “Declaração 

dos direitos do povo trabalhador e explorado”, promulgada em 03 de janeiro de 1918, além de 

declarar abolida a propriedade privada e a possibilidade de exploração do trabalho 

assalariado, restringiu os direitos da classe burguesa e fixou como dever fundamental o 

trabalho obrigatório para todos
12

. 

E, seguindo o contexto do final da Primeira Guerra Mundial, em 11 de agosto de 

1919, foi promulgada, na Alemanha, a Constituição de Weimar, que representava não apenas 

uma tentativa da burguesia de neutralização do sentimento revolucionário da classe operária, 

mas também uma reação dos alemães ao Tratado de Versalhes, que excluiu a República 

Alemã da nova ordem econômica mundial. Assim, a Constituição de Weimar ficou conhecida 

como um pacto social firmado entre a burguesia e as classes revolucionárias da época. 

E esse compromisso social foi marcado pela positivação de um extenso rol de 

direitos fundamentais, tendo sido o texto constitucional dividido em cinco títulos: indivíduo; 

ordem social; religião e sociedades religiosas; educação e formação escolar; e ordem 

econômica. Não obstante a dimensão social e econômica dos direitos elencados na 

Constituição de Weimar, os mesmos continuaram sendo tidos pelos tribunais da época como 

meros programas de governo, sem grande juridicidade. 

Assinala a doutrina constitucionalista que, nesta fase, surge a segunda geração (ou 

dimensão) dos direitos fundamentais, “por meio dos quais se intenta estabelecer uma 
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liberdade real e igual para todos, mediante a ação coercitiva dos Poderes Públicos. Dizem 

respeito a assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer”
13

. 

Apesar da tentativa de dar concretude ao princípio da igualdade, com amenização 

das desigualdades sociais, a República de Weimar durou pouco mais de 14 (catorze) anos, 

uma vez que em 1933, Adolf Hitler foi eleito com apoio do partido nacional-socialista, tendo 

iniciado um período de gritantes violações aos direitos fundamentais. E as atrocidades 

ocorridas durante o Estado nazista só foram punidas após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

quando passaram a ser tratadas como “crimes contra a humanidade”. 

 

 

2.1.1 As dimensões dos direitos fundamentais 

 

A doutrina tem apontado que existe uma ausência de consenso quanto à 

nomenclatura terminológica dos direitos fundamentais, sobretudo porque a própria 

Constituição Federal de 1988 utiliza termos diversos ao se referir a tais direitos, tais como 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º, caput), direitos e liberdades constitucionais (art. 5º., 

inciso LXXI), direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º., inciso IV). E, na doutrina 

nacional, podemos encontrar ainda citar outras expressões: liberdades fundamentais, direitos 

do homem, direitos civis, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas. 

A priori, mister se faz distinguir os direitos fundamentais dos direitos humanos, 

uma vez que enquanto estes representam direitos garantidos ao ser humano  

independentemente de estarem ou não positivados em determinado ordem constitucional, o 
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que lhes confere validade universal e caráter supranacional, aqueles consubstanciam apenas 

os direitos expressos no texto constitucional de determinado Estado
14

. 

Na lição de Flávia Piovesan
15

, os direitos humanos representam a “lógica das 

minorias, a gramática da inclusão”. Neste contexto, Yara Maria Pereira Gurgel
16

 ensina que 

“os Direitos Humanos são essenciais à existência do homem em sociedade. É o piso mínimo 

que a Ordem Internacional destina a todos os seres vivos, que deve ser respeitado pelo Estado 

e oferecido a seus jurisdicionados.”  

De acordo com Perez Luño
17

, o parâmetro mais adequado para fixar a distinção 

entre ambos é o da concreção positiva, na medida em que os direitos fundamentais possuem 

contornos mais restritos, delimitados espacial e temporalmente, por serem instituídos e 

garantidos pelo direito positivo de determinado Estado. 

Estabelecida a diferença primordial entre os direitos fundamentais e os direitos 

humanos, insta observar que o objeto de estudo deste trabalho são os primeiros, uma vez que 

configuram os direitos nacionalmente reconhecidos, na forma estabelecida no Título II da 

Constituição Federal, abrangendo tanto os direitos individuais, quanto os coletivos, bem como 

os direitos políticos e sociais, e ainda os direitos de igualdade, liberdade e solidariedade. 

Neste contexto, os direitos fundamentais, como dito alhures, podem ser definidos 

como todos aqueles direitos públicos subjetivos que compõem um núcleo intangível dentro de 

uma ordem jurídica positivada, estando consagrados no texto constitucional com as 

finalidades precípuas de limitar a intervenção estatal em face da liberdade individual, bem 
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assim estabelecer prestações positivas a serem cumpridas pelo Estado para a garantia da 

dignidade da pessoa humana e para a manutenção da paz social. 

Com efeito, os direitos fundamentais, quando assumem a função de direitos de 

defesa, atuam como limites ao poder do Estado, tutelando a esfera de liberdade individual por 

meio da outorga de direitos subjetivos que podem ser acionados sempre que se vislumbrarem 

ingerências indevidas, sejam elas praticadas pelo Estado ou por particulares. Assim, impõem, 

via de regra, deveres de abstenção, daí serem identificados como “direitos negativos”
18

. 

De outra feita, quando do exercício da função de direitos a prestações, os direitos 

fundamentais impõem a atuação do Estado para que a liberdade e o bem estar do indivíduo 

sejam assegurados por intermédio de ações positivas, a exemplo das obrigações de fazer. 

Correspondem, assim, ao status positivo de Jellinek
19

, segundo o qual o Estado se encontra 

obrigado a por à disposição dos indivíduos prestações de natureza jurídica e fática, daí serem 

concebidos como “direitos positivos”. 

Importante também assinalar que tanto os direitos de defesa quanto os direitos a 

prestações compõem um sistema unitário e aberto de direitos fundamentais na ordem 

constitucional brasileira, de modo que a relação entre ambos não pode ser compreendida 

como uma relação de antagonismo, mas sim de complementaridade, na medida em que ambos 

se fundamentam na concepção de “a dignidade humana apenas poderá se plenamente 

realizada com maior liberdade para todos e menos privilégios” 
20

.  

O que se tem, portanto, como incontestável é o fato de que os direitos 

fundamentais são aqueles indispensáveis à sobrevivência digna do ser humano. Gilmar 
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Ferreira Mendes
21

 entende que os direitos fundamentais são, ao mesmo tempo, direitos 

subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva, pois, enquanto direitos 

subjetivos, outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face de 

órgãos obrigados, e, enquanto elemento da ordem objetiva, formam a base do ordenamento 

jurídico de um Estado de Direito democrático.  

As chamadas gerações dos direitos fundamentais fazem referência à cronologia na 

qual tais direitos foram conquistados pela humanidade. Todavia, a doutrina moderna critica a 

nomenclatura “gerações”, por assinalar que o implemento de novos direitos não significava a 

exclusão dos anteriormente consagrados, de modo que seria mais correto afirmar que se 

tratam de “dimensões”
22

 dos direitos fundamentais, que mantêm entre si uma relação 

constante de complementariedade. 

O certo é que, quanto ao conteúdo, não há distinção entre as gerações e as 

dimensões dos direitos fundamentais, sobretudo no que atine à unidade, indivisibilidade, 

expansão e fortalecimento de tais direitos no âmbito constitucional, daí já se cogitar da 

existência de uma quinta e/ou uma sexta dimensão. 

Os direitos de primeira dimensão foram os primeiros a serem conquistados pela 

humanidade e se relacionam à luta pela liberdade individual e segurança perante o Estado. 

Conforme se infere das primeiras constituições escritas, os direitos de primeira dimensão 

foram fortemente influenciados pelas ideias liberal-burguesas
23

, o que lhes confere um caráter 

notadamente individualista. Alguns documentos históricos são marcantes na positivação de 

tais direitos, a exemplo da Magna Carta, de 1215, assinada pelo rei “João Sem Terra”, do 
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Habeas Corpus Act, de 1679, do Bill of Rights, de 1688, das Declarações Americana, de 1776 

e Francesa, de 1789. 

São direitos que consagram a não intervenção do Estado na esfera de autonomia 

individual e que consubstanciam direitos de defesa, de oposição, de resistência ou direitos de 

cunho negativo, haja vista a imposição de obrigações de não fazer contra o Poder Público. 

Neste contexto, o Estado não pode desrespeitar a vida, a liberdade, a propriedade e a 

igualdade perante a lei. 

Na Constituição de 1988, os direitos individuais estão elencados, em sua maior 

parte, no art. 5º., ao passo em que são complementados pelas liberdades, pelas garantias 

(exemplos: devido processo legal, habeas corpus, direito de petição) e pelos direitos de 

participação política (direito ao voto, direito de votar e ser votado), que consubstanciam o elo 

de ligação entre os direitos fundamentais e a democracia participativa. Para Paulo 

Bonavides
24

, os direitos de primeira dimensão configuram os direitos civis e políticos que 

marcam a fase inicial do constitucionalismo ocidental. 

Ocorre que os graves problemas sociais surgidos com o processo de 

industrialização, bem assim o descontentamento da grande massa operária frente às regalias 

burguesas, geraram a constatação de que assegurar a liberdade e a igualdade perante a lei não 

era suficiente para suprir as necessidades sociais. 

Com isso, no limiar do século XIX, surgiram vários movimentos socialistas que 

buscavam a realização de prestações positivas pelo Estado como forma de garantir a justiça 

social. 

Esses direitos representam, pois, uma fase de transição entre as liberdades formais 

e abstratas para as liberdades materiais e concretas, na medida em que passaram a conferir ao 
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indivíduo o direito a prestações sociais de cunho estatal que pudessem assegurar o bem estar 

social.  

Dessa maneira, ao contrário dos direitos de primeira dimensão, que pregam a 

igualdade perante a lei, os direitos de segunda dimensão preconizam a igualdade material, 

ainda que tal consista no tratamento desigual dos díspares, como forma de se buscar a redução 

das desigualdades sociais, uma vez que não adianta possuir liberdade sem as condições 

mínimas para exercê-la dignamente.  

Suas primeiras manifestações ocorreram na Constituição Francesa de 1793 e 

1848, na Constituição Alemã de 1849 e na Constituição Brasileira de 1824. Contudo, é nas 

constituições do pós-guerra, no século XX, que estes direitos fundamentais se expandem e 

alcançam o objeto de pactos internacionais. 

Como exemplos de direitos de segunda dimensão têm-se os direitos sociais 

(direito à moradia, à educação, à saúde, à alimentação, à assistência e seguridade social, de 

proteção à infância e à maternidade etc.), os direitos econômicos (valorização do trabalho e 

liberdade profissional, limites da intervenção estatal na política econômica) e os direitos 

culturais (liberdade de expressão e de criação, proteção à produção literária e artística). 

Por seu turno, os direitos de fraternidade e de solidariedade, como também são 

conhecidos os direitos de terceira dimensão, se consagraram após a Segunda Guerra Mundial 

e trazem como nota primordial a proteção de grupos coletivos, uma vez que não possuem 

como destinatário primeiro o homem individualmente considerado, mas sim uma 

coletividade, que lhes atribui um caráter transindividual. Para Peréz Luño
25

, eles representam 

uma resposta ao processo de “poluição das liberdades”, fenômeno atinente à degradação dos 

direitos fundamentais individuais diante da globalização que assolou a esfera mundial. 

                                                 
25

 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Las Geraciones de Derechos Humanos. In: Revista del Centro de 

Estudios Constitucionales, n. 10, 1991, p. 206. 



34 

 

Enquadram-se na referida dimensão os direitos à paz, ao desenvolvimento 

sustentável, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (para alguns, tido como de quarta 

geração), à autodeterminação dos povos, à conservação do patrimônio artístico, histórico e 

cultural, à proteção dos consumidores, bem como o direito à informação e as garantias contra 

os processos de manipulação genética da espécie humana (para alguns, considerados de quarta 

e quinta dimensão). 

É bem verdade que, face à característica da universalidade, alguns desses direitos 

não restaram positivados na ordem jurídica constitucional, tendo sido reconhecidos apenas em 

sede de tratados ou normas internacionais. Contudo, tal não lhes retira o caráter da 

fundamentalidade, notadamente porque a Constituição Federal de 1988, com a Emenda 

Constitucional de n. 45/2004, passou a atribuir aos tratados internacionais de direitos 

humanos o status hierárquico de norma constitucional, na forma dos § 3º., do art. 5º.
26

. 

Na doutrina constitucionalista, denota-se a existência de expoentes na defesa da 

existência de uma quarta e uma quinta dimensão de direitos fundamentais, também 

denominados de direitos decorrentes da globalização. Trata-se de posição defendida por 

Bonavides
27

, segundo o qual tais direitos, embora não positivados nos ordenamentos jurídicos 

internos, “compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão 

somente com eles será legítima e possível a globalização política”. 

Os referidos direitos consagram a universalização e a institucionalização do 

Estado Social, na medida em que representam os direitos à democracia participativa, ao 

pluralismo político, à paz e à informação dos povos, estando elencados, ainda que 

timidamente, no ordenamento jurídico brasileiro no preâmbulo constitucional e no título que 
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versa sobre os princípios fundamentais (art. 4º.). E, José Alcebíades de Oliveira Junior
28

 

acrescenta ainda aos direitos de quarta geração o direito da biotecnologia ou da bioética. 

Todavia, ainda não se tratam de dimensões consolidadas na doutrina 

constitucionalista brasileira, notadamente porque se assinala que a primeira, a segunda e a 

terceira dimensões se reportam aos postulados básicos da revolução francesa, quais sejam, a 

liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

 

 

2.1.2 Os direitos fundamentais nas constituições brasileiras 

 

Na ordem constitucional pátria, a Constituição do Império, de 25 de março de 

1824, proclamou os direitos fundamentais num extenso rol contido no seu art. 179, inserido 

no título VIII, intitulado “Garantia dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros”. 

Eram direitos similares aos consagrados nos textos constitucionais Norte Americanos e 

Francês, tais como os direitos à legalidade, à irretroatividade da lei, à igualdade, à liberdade 

de pensamento e expressão, à inviolabilidade de domicílio, à propriedade, entre outros direitos 

individuais inerentes à primeira dimensão dos direitos fundamentais. Isso sem mencionar que 

o referido texto constitucionalizava alguns direitos sociais, a exemplo da educação primária 

gratuita e do direito aos socorros públicos.  

Contudo, a concretização destes direitos era sempre limitada pelo Poder 

Moderador, que estabelecia poderes ilimitados ao imperador. Na verdade, o texto 

constitucional mesclava o reconhecimento de direitos humanos e a organização minimalista 

do Estado (preceitos liberais) com o absolutismo do poder do imperador, de modo que a 
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eficácia dos direitos fundamentais reconhecidos na Constituição de 1824 restou prejudicada 

em face da baixa densidade normativa dos preceitos constitucionais
29

.  

A Constituição de 1891, de cunho republicado, reproduziu, em seu art. 72, os 

direitos fundamentais elencados na Constituição anterior, além de instituir os direitos de 

reunião e de associação, bem como ampliar as garantias do processo penal, a exemplo da 

constitucionalização do habeas corpus e da limitação da pena de morte aos tempos de guerra 

declarada. 

Pela primeira vez, uma Constituição brasileira estendeu aos estrangeiros os 

direitos conferidos aos cidadãos brasileiros, ao consagrar que, em seu art. 72, § 2º, “[...] a 

República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as 

ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos 

nobiliárquicos e de conselho”.  

Demais disso, o art. 78 da referida Constituição assegurou ser o rol de garantias e 

direitos fundamentais não taxativos, a exemplo do que se verifica no texto da Constituição 

vigente, o que denota a preocupação do legislador constituinte em não vedar o 

reconhecimento de outros direitos inerentes ao ser humano. 

Muito embora tenham sido notórios os progressos em relação à Constituição 

Imperial, a Constituição da República não reconheceu os direitos sociais trabalhistas, mesmo 

existindo uma classe operária significativa e merecedora da proteção estatal.  

Não obstante, a ordem jurídica nacional também não ficou imune ao movimento 

socialista, tendo o legislador constituinte de 1934 dado inegável realce à questão dos direitos 

sociais, estipulando um capítulo próprio para a “Ordem Econômica e Social”. É, neste texto 

constitucional, que se faz menção, pela primeira vez, ao “direito à subsistência”, no art. 113, 

caput. 
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A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil representou um 

compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo estatal. Com inclinação social, trouxe 

direitos sociais e várias normas programáticas sobre a ordem econômica e social, a família, a 

educação e a cultura. 

No art. 115 da referida Constituição, estabeleceu-se que a ordem econômica “[...] 

deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna”, de forma que a dignidade da pessoa humana 

passou a ser um dos parâmetros a ser observado pela ordem econômica, grassando o homem à 

figura de destinatário da economia, e não mero instrumento do capitalismo.  

No âmbito do direito trabalhista, a nova ordem constitucional fixou, em seu art. 

121, a proibição de diferença de salário em decorrência de idade, sexo, nacionalidade ou 

estado civil, o estabelecimento de um salário mínimo condizente com a satisfação das 

necessidades do trabalhador, a limitação da jornada diária de trabalho em oito horas, a 

vedação da exploração do trabalho de menores, a garantia do repouso semanal remunerado, o 

direito a férias remuneradas; a indenização por dispensa sem justa causa e a assistência 

médica ao trabalhador e à gestante. 

Consagrou também o interesse social ou coletivo em detrimento da propriedade 

privada (art. 113) e estabeleceu o direito social à educação e cultura como dever da família e 

do Poder Público (art. 149), com estabelecimento de percentual mínimo de aplicação da renda 

oriunda do recolhimento de impostos. 

Sucede que, malgrado toda a gama de direitos e garantias fundamentais elencada 

na Constituição de 1934, na Constituição outorgada por Getúlio Vargas em 1937, conhecida 

como a “A Polaca”, ocorreu a supressão desses direitos, face às inspirações autoritárias e 

ditatoriais que foi instituídas com o regime político da época. 
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Getúlio Vargas sequer permitiu a eleição que ocorreria no ano de 1938, tendo 

fechado o Congresso Nacional e extinguido os partidos políticos, outorgando uma nova 

ordem constitucional que lhe assegurava a plenitude do poder à frente do Executivo e que 

retirava da sociedade os direitos fundamentais até então consagrados. 

A Constituição de 1937 aboliu o mandado de segurança, os princípios de 

legalidade e irretroatividade da lei, instituiu a censura prévia e a pena de morte em casos tidos 

como de subversão da ordem política e social por meios violentos e para o homicídio 

cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. 

E, apesar de existir previsão da realização de plebiscito para sua legitimação e 

eleição do Congresso Nacional após o transcurso de seis anos, tais fatos não aconteceram, de 

modo que o texto constitucional nunca teve efetividade, sobretudo porque existia a 

concentração de poderes na pessoa do Presidente da República, que governava por intermédio 

de decretos leis e de leis constitucionais.  

Após a renúncia do Presidente Getúlio Vargas, a Assembleia Nacional 

Constituinte promulgou, em 18 de setembro de 1946, uma nova Constituição, a qual reinseriu 

em seu texto os direitos fundamentais do homem nos arts. 129 a 144.  

A referida Constituição foi marcada pela redemocratização do país e consagrou a 

abolição da pena de morte e de prisão perpétua, além de restaurar os instrumentos de garantia 

dos direitos fundamentais, tais como o habeas corpus, mandado de segurança e ação popular, 

bem como os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei. 

Na verdade, a Constituição Federal de 1946 teve por supedâneo a orientação 

social contida na de 1934. Mas trouxe também dispositivos inovadores, a exemplo da 

inafastabilidade da jurisdição nas hipóteses de lesão a direitos individuais (art. 141, § 4º). 

Todavia, a crescente busca pela democracia participativa e o engessamento da 

elite culminou com o Golpe Militar de 1964 e a renúncia do então presidente João Goulart, 
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que transferiu o poder para os militares. Estes, muito embora não tenham instituído uma nova 

ordem constitucional, editaram diversos atos institucionais
30

 que visavam a centralização de 

poder no Executivo. O principal deles foi o AI-5, que suspendeu o habeas corpus e concedeu 

amplos poderes ao Presidente da República para a decretação do estado de sítio. 

Assim sendo, o texto da Constituição Federal de 1967 foi elaborado com 

manutenção dos direitos e garantias individuais (art. 150), dos direitos sociais dos 

trabalhadores (art. 158), dos direitos de nacionalidade (art. 140) e dos direitos políticos (art. 

142). Ao menos formalmente, não houve ruptura com os direitos fundamentais estabelecido 

nas Cartas Constitucionais precedentes, tendo ocorrido apenas o tolhimento do ideal 

democrático, o qual só veio a ser retomado com a derrota do regime militar.  

A Constituição Federal de 1988, novamente inspirada por ventos democráticos, 

ampliou os direitos fundamentais, na medida em que além de consagrar, por mais uma vez, os 

direitos individuais e os direitos sociais, reconheceu os direitos de solidariedade também 

chamados de direitos de terceira geração, a exemplo do direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225). 

A Constituição denominada cidadã, desde o seu preâmbulo, assinala que o Estado 

Democrático de Direito instituído no âmbito da República Federativa do Brasil tem como 

objetivo maior assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem 

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

                                                 
30

 “Em relação aos direitos fundamentais, o Ato Institucional nº 01 suspendeu as garantias constitucionais ou 

legais da vitaliciedade e estabilidade dos juízes; e permitiu a cassação dos mandados legislativos e a suspensão 

dos direitos políticos. O Ato institucional nº 02 extinguiu os partidos políticos e deu poderes ao Presidente da 

República para decretar o recesso do Congresso Nacional. O Ato nº 04 convocou o Congresso Nacional para 

discutir e votar um novo texto constitucional.” (BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na 

Constituição de 1988: conteúdo jurídico das expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 38). 
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A dignidade da pessoa humana foi erguida a princípio fundante da nova ordem 

jurídico constitucional (art. 1º, inciso III), como forma de garantir a liberdade individual e o 

mínimo existencial a todos os cidadãos brasileiros.  

O art. 5º da Constituição vigente elenca um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais ao longo dos seus setenta e oito incisos. Não obstante, não alija outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela  adotados, ou dos tratados internacionais que o 

Brasil seja parte, na forma do que determina o § 2º, do referido dispositivo
31

.  

Além disso, os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação
32

, ao trabalho 

digno, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 

infância e à assistência aos desamparados, malgrado inseridos no título “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”, foram reconhecidos em dispositivo normativo próprio (art. 6º). Isso 

sem mencionar o extenso rol de direitos trabalhistas enumerados nos trinta e quatro incisos do 

art. 7º. da Constituição Federal de 1988. 

Outro aspecto há ser ressaltado é a Constituição de 1988, apesar de possuir um 

cunho notoriamente programático, tal aspecto dirigente foi mitigado em relação aos direitos 

fundamentais, na medida em que o art. 5º., § 1º., estabeleceu a aplicabilidade imediata de tais 

direitos. 

Verifica-se, pois, que, além de enaltecer a fundamentalidade dos direitos e 

garantias individuais, bem assim dos direitos sociais e econômicos, a Carta Cidadã buscou 

estabelecer mecanismos de concretização e fruição de tais direitos pelos cidadãos, seja 

individual ou coletivamente, dando consecução ao ideário constitucional garantia de uma vida 

digna. 

                                                 
31

 “Vejam-se alguns exemplos: Um, o direito ao segredo, ou sigilo. Não só se depreende do direito à privacidade 

e à intimidade (art. 5º, X), mas ele é a base – não referida – de outros, como o do sigilo de fonte de informações 

(art. 5º, XIV). Outro, o direito à incolumidade física que aponta por detrás da proibição de tratamento desumano 

e da tortura (art. 5º. III). (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 13. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 122) 
32

 Direito fundamental positivado no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional de n. 64, de 04 de 

fevereiro de 2010. 
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No que atine aos direitos sociais propriamente ditos, dentre os quais se insere o 

direito à saúde, objeto deste estudo, tem-se que, no direito brasileiro, desde 1934, sob a 

influência dos paradigmas da Constituição de Weimar, os direitos econômicos e sociais foram 

incorporados ao texto constitucional, embora em número reduzido e sem eficácia 

historicamente demonstrada. 

Apenas com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, que representou o 

marco de transição do regime ditatorial para o democrático e a institucionalização dos direitos 

humanos, foi incorporado ao ordenamento jurídico um amplo rol de direitos sociais e 

econômicos com o status de direitos fundamentais. 

Entretanto, a discussão travada no âmbito da doutrina nacional quanto regime 

jurídico-constitucional dos direitos sociais tem suscitado problemas relacionados ao 

comprometimento da eficácia e efetividade de tais direitos fundamentais, uma vez que, apesar 

de constitucionalmente estabelecidos no art. 6º e em outros dispositivos do texto da 

Constituição de 1988, ainda existem juristas que procuram enraizar a ideia de que os direitos 

sociais se encontram em posição jurídica inferior aos direitos e garantias individuais, na 

medida em que necessitam, em certas situações, de conformação legislativa ou de criação de 

políticas públicas pelo administrador público. 

Os direitos sociais não congregam limites materiais ao poder de reforma 

constitucional, não estando abrangidos pela garantia do art. 60, § 4º, inciso IV, da 

Constituição Federal. 

Além disso, para João Pedro Gebran Neto
33

, deve-se conferir uma nova 

interpretação à norma contida no art. 5º, § 1º, alijando a tese da abertura material do catálogo 

de direitos fundamentais sob a justificativa de que o legislador constituinte foi além do 

pretendido.  

                                                 
33

 GEBRAN NETO, João Pedro. A Aplicação Imediata dos Direitos e Garantias Individuais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 153. 
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Sucede que não apenas a interpretação literal do dispositivo retro mencionado, 

mas a própria disposição de outros direitos e liberdades individuais (a exemplo dos direitos 

políticos enumerados no art. 14 da CF) aponta para a fundamentalidade dos direitos sociais. 

Também não há como se aplicar a regra lusitana (expressamente prevista na Constituição 

portuguesa), segundo a qual a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais se restringe 

aos direitos, liberdade e garantias. Este tratamento diferenciado é igualmente grafado na 

Constituição Espanhola de 1978, na qual os direitos fundamentais sociais de cunho 

prestacional estão excluídos do princípio da aplicabilidade imediata dos “derechos y 

libertades” consagrado no artigo 53.1.  

Não obstante, cumpre enfatizar que o preceito da aplicabilidade dos direitos 

fundamentais, ainda que consagrados em outros dispositivos constitucionais ou em tratados 

internacionais, encontra-se em total harmonia com a concepção de abertura material do rol de 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal Brasileira. 

O reconhecimento de um regime jurídico substancialmente uniforme 

(especialmente no concernente à abertura material, aplicabilidade direta e proteção como 

cláusula pétrea) para a totalidade dos direitos fundamentais, revela que, no sistema brasileiro, 

não há que se falar em tratamento dicotômico e mesmo conflitante dos direitos sociais e dos 

direitos civis e políticos. 

Nesse passo, a Constituição Federal de 1988, além de estabelecer, no seu art. 6º, 

os direitos sociais à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho digno, ao lazer, à segurança, à 

previdência social e à alimentação (Emenda Constitucional de n. 64/2010), assim como fixar a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos menos favorecidos economicamente, 

consagrou um título denominado “da ordem social e econômica”, no qual estabeleceu 

programas, diretrizes e fins a serem perseguidos pela sociedade e pelo Estado, sempre com a 

finalidade de promover o bem estar social e reduzir as desigualdades materiais. 
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2.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

A dignidade da pessoa humana é expressão de difícil conceituação. Trata-se de 

conceito plurissignificativo, de noção imprecisa, aberta, sujeita à interpretação sob diversos 

enfoques. Todavia, o conteúdo da dignidade humana delimita seu âmbito de proteção, seja 

como “norma jurídica fundamental”, seja como “eixo dos direitos do homem”. 
34

 

É certo que as primeiras noções de dignidade da pessoa humana tiveram origem 

em diferentes referenciais histórico filosóficos, notadamente porque, no mundo oriental, 

profetas como Confúcio
35

 e Lao-Tse
36

 se referiam às ideias de soberania divina e de 

autossuficiência do ser humano. 

No mundo ocidental, os gregos e romanos relacionavam a noção de dignidade ao 

espaço público ocupado pelo indivíduo, ou seja, ao status político de uma pequena parcela de 

pessoas, que, no seio social, era considerada cidadã.  

Ingo Sarlet
37

 ensina que, no Ocidente, a primeira concepção de dignidade tinha 

origem na filosofia estoica de Cícero, segundo a qual o homem possuía uma qualidade própria 

que o distinguia das demais criaturas. Na Idade Média, com a introdução das ideias cristãs 

(preservadas durante os séculos XIII e XIV), passou-se a compreender que se o homem foi 

criado à imagem e semelhança de Deus, possui ele um valor próprio, inerente a sua 

personalidade e que lhe impede de ser considerado com um mero objeto. Ocorre que, 

inicialmente, a dignidade era atribuída apenas àqueles considerados merecedores pela 

providência divina (reis e autoridades religiosas), tendo sido estendida aos demais cristãos 

somente com a propagação das ideais defendidas pela Escola Escolástica de Santo Tomás de 

                                                 
34

 MALUSCHKE, Günther. A dignidade humana como princípio ético-jurídico. Nomos. Revista do Curso de 

Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 27, p. 95-117, jul./dez. 2007, p. 01. 
35

 Apud In. Confuncionismo: a soberania dos antigos. Disponível em: 

<http://www.pime.org.br/mundoemissao/relgconfucion.htm>. Acesso em: 20 jun. 2011. 
36

 ANTONOV, Vladimir. Lao Tsé Tao Te Ching. Traduzido por Telma Sales. Disponível em: http://swami-

center.org/pt/text/tao-te-ching.html>. Acesso em: 20 jun. 2011.  
37

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 

dos Advogados, 2001, p. 30-31. 

http://www.pime.org.br/mundoemissao/relgconfucion.htm
http://swami-center.org/pt/text/tao-te-ching.html
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Aquino, segundo a qual o homem representa a união entre a matéria e o insondável espírito, 

de forma que tal singularidade o distingue como ser racional, merecedor da mais elevada 

consideração. Daí que, por ser racional e capaz de escolher seus próprios caminhos, deve se 

lançar numa busca comum (com os demais seres humanos) e constante de aperfeiçoamento e 

de justiça. 

No século XV, a noção de dignidade se faz presente nos ensinamentos de 

Giovanni Pico Della Mirandolla
38

 (Oratio de Hominis Dignitate) “quando se percebe a 

necessidade de unir a visão do antropocentrismo ascendente com a visão da autonomia do ser 

humano a partir de sua natureza”. 

Nos séculos XVII e XVIII, com o processo de racionalização e laicização do 

pensamento jusnaturalista, restou consolidada a ideia de que todos os homens são iguais em 

dignidade, uma vez que todos gozam de autonomia moral ou do poder de agir de acordo com 

a sua própria consciência. 

Contemporaneamente, Immanuel Kant, a partir da análise da igualdade, aprofunda 

seu estudo, entendendo-a como a autonomia ética, oriunda da natureza humana racional e que 

impede qualquer tratamento do ser humano como um objeto, um instrumento, como um meio, 

e não como um fim
39

. 

Tanto na doutrina nacional, quanto na estrangeira, assinala-se que o pensamento 

kantiano exerceu, e ainda exerce, grande influência na justificação do princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Segundo o referido filósofo, a “dignidade de um ser racional não obedece à outra 

lei senão àquela que institui, ao tempo e ele mesmo”
 40

. As ideias kantianas encontravam-se, 

                                                 
38

 BITTAR, Eduardo C. B. (org.). História do Direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São 

Paulo: Atlas, 2003, p. 10. 
39

 MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio-Luis. La garantia del contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 57. 
40

 Apud. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 34. 
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pois, atreladas à noção de alteridade
41

, na medida em que os seres humanos deveriam 

respeitar a dignidade um do outro, na qualidade de seres racionais, livres e autônomos. 

Para ele, somente os seres racionais são dotados de vontade, que “é concebida 

como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade com a representação 

de certas leis”
42

. Aquilo que serve à vontade como princípio objetivo da sua autodeterminação 

– a lei moral – é o fim, e este, se é dado pela só razão, tem de ser válido igualmente para todos 

os seres racionais. O que pelo contrário contém apenas o princípio da possibilidade de ação, 

cujo efeito é um fim, chama-se meio. Partindo dessa premissa, Kant assevera que todo ser 

racional existe não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade, mas também 

em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo quanto nas que se dirigem a 

outros seres racionais, haja vista que ele tem sempre de ser considerado simultaneamente 

como fim. E prossegue: Os seres cuja existência depende não em verdade da nossa vontade, 

mas da natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meio, 

e, por isso, se chamam coisas; ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a 

sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser 

empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio, 

sendo é um objeto do respeito
43

. 

Não se pode olvidar também que as repercussões da Segunda Guerra Mundial, 

notadamente a universalização e o cristianismo, foram fundamentais para o estudo da 

dignidade: “[...] a noção de dignidade parece responder, num momento pós-moderno de 

                                                 
41

 Na lição de Karl Larenz, a alteridade fundamenta o princípio jurídico do “direito justo, na medida em que, em 

toda e qualquer relação jurídica, duas ou mais pessoas se reconhecem como tais e isso, por si só, impede que 

qualquer delas se submeta à outra. Cuida-se do reconhecimento da dignidade pessoal do alter, que advém da 

noção de indenidade da pessoa do outro e da própria existência como pessoa. Desse modo, a paz jurídica, 

objetivo maior do direito justo, nada mais seria do que o estado de segurança trazido pela ideia de que as 

relações entre os homens não se regem pelo direito do mais forte, mas sim pelo preceito do respeito recíproco.” 

(LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Tradução e apresentação de Luis Díez-Picazo. 

Madrid: Civitas, 2011, p. 55-60).  
42

 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Porto: Porto, 

1995, p. 64. 
43

 Idem, ibidem. 
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reflexões, ao anúncio de uma identidade ou de um termo comum, entre as diversas ideologias 

e linhas de pensamento contemporâneas” 
44

.  

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações 

Unidas, de 1948, restou proclamado que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos” (art. 24). Consagrou-se a dignidade da pessoa humana como valor 

fundamental da ordem jurídica ou como “princípio constitucional supremo”, na expressão 

usada por Hoffman
45

. 

A partir das premissas contidas na referida declaração, pode-se inferir que a 

dignidade qualifica-se como irrenunciável inalienável e desprovida de valor patrimonial, na 

medida em que consiste na capacidade de autodeterminação do ser humano, 

independentemente da sua real efetivação. 

De acordo com Ingo Sarlet
46

, “a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 

própria vida e que leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais”. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 declara que o Estado Democrático de 

Direito, instituído por meio dela, tem como um dos fundamentos (art. 1º, III), desse novo 

modelo de Estado, a dignidade da pessoa humana
47

. Alinhando-se, assim, aos sistemas 

jurídicos inseridos na cultura do Direito Internacional dos Direitos Humanos e às Declarações 

Internacionais
48

.   
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 BERCOVICI, Gilberto. Instabilidade constitucional e direitos sociais na era Vargas (1930-1964). In: 

BITTAR, Eduardo C. B. (org.). História do Direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São Paulo: 

Atlas, 2003, p. 248. 
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 HOFFMAN, Hasso. La promessa della dignità umana. La dignità dell´uomo nela cultura tedesca. Tradução 

para o italiano de Simona Rossi. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n. 76, 1999, p. 623-624. 
46

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 43-44. 
47

 Prevista também nos arts. 230, 226, e 227, todos da Constituição Federal. 
48

 A exemplo do Pacto de São José da Costa Rica, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, Carta Social Europeia, da Convención sobre los derechos políticos de La mujer.     
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Flávia Piovesan
49

 ensina que a dignidade da pessoa humana consagra o núcleo 

básico informador de todo o ordenamento jurídico brasileiro e, aliado aos direitos 

fundamentais, dá suporte axiológico e ético ao sistema constitucional pátrio, na medida em 

que lhe confere unidade de sentido e legitimidade. Cuida-se de princípio fundante da 

República federativa e do Estado Democrático de Direito, na medida em que as qualidades do 

indivíduo constituem os limites e fundamentos do poder estatal. 

Para Ingo Sarlet
50

, a dignidade, numa dimensão principiológica, caracteriza-se 

como um “mandato de otimização”, haja vista que, ao ordenar algo, impõe que o direito 

subjetivo assegurado seja efetivado na maior medida possível, considerando as possibilidades 

jurídicas e fáticas então existentes. Daí se assinalar que a dignidade da pessoa humana possui 

uma dupla dimensão, na medida em que constitui não apenas um princípio, mas também a 

uma regra. 

Impende destacar também que, apesar de não poder ser considerado o princípio de 

maior hierarquia da ordem jurídica pátria, a dignidade da pessoa humana impõe a proibição de 

sacrifício deste valor intrínseco, embora possa ser efetivado em diferentes graus. 

Neste sentido, a jurisprudência pátria têm se dedicado a construir um conceito 

jurídico aberto de dignidade, porque em casos concretos foram convocados a fazê-lo e sua 

previsão constitucional provoca uma série de consequências jurídicas, apesar de Flávia 

Piovesan assinalar que tal tarefa não seria juridicamente adequada e “a própria discussão em 

torno de seu sentido teórico e prático (por si só já um indicativo de sua abertura plural!) 

revelam o quanto a dignidade cumpre sua função de referencial vinculante para o processo 

decisório no meio social” 
51

. 
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 PIOVESAN, Flávia. A desconstitucionalização dos direitos sociais na América Latina. Genesis: Revista de 

Direito do Trabalho. Curitiba, v. 16, n. 92, p. 213-223, ago. 2000, p. 217. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 74-75. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 19 
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Em face da amplitude do preceito, pode-se afirmar que a dignidade da pessoa 

humana constitui critério aferidor da fundamentalidade de outros preceitos autônomos, a 

exemplo do direito ao mínimo vital e do direito ao livre desenvolvimento. Em face desta 

correlação, Ingo Sarlet
52

 ensina que a dignidade da pessoa humana assume, simultaneamente, 

a função de elemento e de limite aos direitos fundamentais. 

Daniel Sarmento
53

, por seu turno, condensa a ideia de dignidade ao indicar que “o 

princípio da dignidade da pessoa humana nutre e perpassa todos os direitos fundamentais que, 

em maior ou menor medida, podem ser considerados como concretizações ou exteriorizações 

suas”. Identifica-se a dignidade humana na condição de princípio fundante, um vetor de 

interpretação inafastável para os direitos fundamentais, como o direito de igualdade entre 

homens e mulheres. 

Os direitos fundamentais representam, pois, explicitações da dignidade da pessoa 

humana. Isso se verifica porque, além do preceito da dignidade da pessoa humana não estar 

atrelado a sua positivação, não há que se falar na existência de um direito fundamental à 

dignidade, mas sim em pretensões jurídicas a direitos subjetivos que decorrem da dimensão 

social daquela.  

Consoante assevera Ingo Sarlet
54

, a dignidade da pessoa humana possui três 

funções no direito pátrio: 1ª) atuar como limite dos poderes constituídos, na qualidade de 

direito de defesa dos indivíduos; 2ª) atribuir tarefas prestacionais e assistenciais ao Poder 

Público, a fim de que a amplitude e universalidade das políticas públicas possa promover o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana; 3ª) o reconhecimento das peculiaridades de cada 

indivíduo, compreendido no dever de respeito recíproco que rege as relações entre os seres 

humanos. 
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 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p. 
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A dignidade da pessoa humana vincula a interpretação constitucional, bem como 

de toda a legislação ordinária, não podendo ser explícita ou implicitamente afastada por 

qualquer operador do Direito
55

.  Jorge Reis Novais
56

 argumenta que, no âmbito dos direitos 

sociais, o princípio da dignidade justifica juízos de inconstitucionalidade, bem como respalda 

o reconhecimento de um direito fundamental ao mínimo existencial. 

Especificamente quanto ao direito à saúde propriamente, tem-se que o direito a 

uma vida digna pressupõe uma vida saudável, de modo que o direito a prestações de 

assistência à saúde decorre da necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana
57

. 

Assim sendo, a dignidade da pessoa humana possibilita a abertura material do 

sistema jurídico de direitos fundamentais, além de servir como critério de ponderação de bens 

jurídicos para fins de resolução de conflitos normativos ou mesmo como parâmetro de 

aferição da fundamentalidade de outros direitos. 
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2.3 A APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DEFINIDORAS DE DIREITOS 

SOCIAIS 

 

Um dos grandes debates gerados no âmbito dos direitos sociais pertine à 

aplicabilidade imediata ou não das normas constitucionais que consagram prestações estatais. 

Trata-se da questão da eficácia
58

 das normas ou a capacidade destas de produzir os efeitos 

previstos sobre a situação fática regulada, de modo a conferir exercício pleno e imediato dos 

direitos nelas elencados. 

Inúmeras foram as teorias criadas acerca da eficácia das normas constitucionais, 

tem-se como ponto de partida a expressada por José Afonso da Silva
59

, o qual, apesar de 

afirmar que não existe norma constitucional destituída de aplicabilidade e eficácia, reconhece 

ser possível a existência de normas que não manifestam os efeitos jurídicos pretendidos pelo 

legislador ordinário em sua plenitude, notadamente enquanto não criadas e aprovadas leis 

ordinárias ou complementares que regulem a matéria no plano infraconstitucional. 

De acordo com o mencionado jurista, a classificação das normas constitucionais 

deve ter como critério o grau dos seus efeitos jurídicos, de modo que podem ser qualificadas 

como: a) normas constitucionais de eficácia plena, de aplicabilidade direta, imediata e 

integral, que produzem ou têm a possibilidade de produzir todos os efeitos jurídicos essenciais 

desde a entrada em vigor da Constituição, possuindo incidência direta e imediata sobre a 

matéria que constitui seu objeto; b) normas constitucionais de eficácia contida, de 

aplicabilidade direta e imediata, mas não integral, que consubstanciam normas que incidem 

imediatamente e produzem ou podem produzir todos os efeitos pretendidos, mas que podem 
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ter sua eficácia contida por normas infraconstitucionais; c) normas constitucionais de eficácia 

limitada ou reduzida, de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, que representam normas 

que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o 

legislador constituinte não estabeleceu uma normatividade para isso bastante, deixando essa 

tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão estatal, embora surtam efeitos secundários 

referentes a certos valores-meios e prestações negativas e condicionantes.  

Ainda conforme a lição de José Afonso da Silva, as normas constitucionais de 

eficácia limitada podem se subclassificadas em: a) normas declaratórias de princípios 

programáticos, que disciplinam matérias eminentemente ético-sociais, constituindo 

verdadeiramente programas de ação social, a exemplo dos arts. 196 e 217 da Constituição 

Federal; b) normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, que tratam da 

organização dos poderes constituídos e da criação de órgãos governamentais. 

Esta concepção perdurou por muitas décadas no ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo inúmeros os exemplos de decisões judiciais que negaram a eficácia mínima das normas 

constitucionais que estabelecem direitos sociais, sob a falsa justificativa de que, por serem 

estes classificados como norma de conteúdo meramente programático, não caberia ao 

Judiciário intervir na criação, materialização e execução de políticas públicas em prol da 

efetivação daqueles direitos tidos como fundamentais, mesmo que não expressos no art. 5º. da 

Constituição Federal. 

A própria dependência legal dos direitos fundamentais sociais fez com que parte 

da doutrina defendesse a posição de que não se tratam de direitos constitucionais, mas sim de 

pretensões reguladas ou criadas por lei. 

O grande problema destas normas é que são consideradas por parte da doutrina 

nacional como normas de aplicabilidade diferida, que se limitam a planejar programas e fins 

públicos que deverão ser realizados, numa perspectiva futura, pelo Poder Público, de modo 
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que o seu desempenho fica a depender de uma série de fatores sociais e econômicos 

(sobretudo orçamentários), o que acaba comprometendo a plena satisfação dos direitos 

fundamentais prestacionais. 

No entanto, muito embora nem toda norma constitucional programática consagre 

um direito social e nem todo direito social esteja elencado na Constituição como norma 

programática, sob a ótica neonconstitucionalista, o conceito de normas de conteúdo 

meramente programático necessita ser repensado, uma vez que, sobretudo no âmbito dos 

direitos prestacionais, a nova perspectiva passou a atribuir caráter valorativo e normativo aos 

preceitos constitucionais. 

Problematizando o tema, Mário Sérgio Falcão Maia
60

 pondera que: 

 

Considerando a materialidade das Constituições neoconstitucionalistas 

e, principalmente, a garantia destas, pode-se afirmar que não existe 

mais conteúdo meramente programático nesses textos normativos. 

Assim, os princípios, tanto quanto as regras, são juridicamente 

vinculantes. [...] Portanto, tendo como base o novo paradigma 

neoconstitucionalista, foi possível ultrapassar a programaticidade e 

afirmar a juridicidade das normas de direitos sociais, mediante o 

prestígio adquirido pelos princípios que atualmente os direitos 

fundamentais têm o caráter de princípios e que os princípios, por sua 

vez, são mandatos de otimização.   

 

Com efeito, os direitos sociais, em sua dimensão positiva, têm por objeto 

determinadas prestações estatais, cuja efetivação se dá através da criação, regulamentação e 

implementação de políticas públicas destinadas à satisfação das necessidades humanas. 

E, justamente em face deste seu objeto, os direitos sociais devem receber um 

tratamento normativo diferenciado. Daí serem enunciados em normas de conteúdo aberto, que 

possibilitem ao legislador infraconstitucional uma maior liberdade de conformação, para que 

possa adaptar as normas constitucionais às variações sócio econômicas ocorridas na 

comunidade, alterando o sentido e alcance da norma quando necessário. No mesmo sentido, 
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ao administrador é conferido um campo de discricionariedade, a fim de que possa eleger, 

dentre as ações ou políticas públicas possíveis, a que julgar mais eficaz para satisfação dos 

interesses dos administrados.  

Saliente-se também que os direitos sociais reclamam uma atuação positiva e 

célere, na medida em que se referem a necessidades básicas do ser humano, decorrentes do 

princípio da dignidade da pessoa humana, e que precisam ser protegidos e assegurados 

quando verificada a omissão estatal na criação, implementação e execução de políticas 

públicas de caráter prestacional. 

Assim sendo, ainda que a Constituição Federal atribua ao Poder Público a 

competência para criação e execução de políticas públicas de saúde (art. 23) - numa 

perspectiva programática e de alcance coletivo, não se pode deixar de observar que, no caso 

específico do direito à saúde, por exemplo, a ausência de tratamento de doenças com urgência 

e eficiência pode atingir outro bem supremo, que é a vida humana, de modo que se impõe 

prevenir, mediante ações programáticas, e curar as doenças através de prestações positivas 

atinentes ao fornecimento gratuito de medicamentos e procedimentos médicos, sobretudo 

quando se trata de pessoas hipossuficientes de recursos financeiros, as quais, na grande 

maioria das vezes, se encontram à margem da sociedade, por serem constantemente vítimas 

do processo de exclusão econômica. 

Vislumbra-se, pois, que os direitos sociais, em especial o direito à saúde, não 

devem ser considerados meras normas declaratórias de preceitos programáticos, sob pena de 

se tornarem, como bem advertiu o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, 

“promessa constitucional inconsequente”
61

. 
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Impende asseverar que a própria fundamentalidade do direito à saúde impõe a 

eficácia plena imediata da norma constitucional, a teor do que prescreve o princípio encartado 

no § 1º, do art. 5º, da Constituição Federal. Com a positivação de tal preceito, os direitos 

fundamentais sociais deixaram de ser meras intenções ou recomendações dirigidas ao Poder 

Público, na medida em que adquiriram a conotação de direitos subjetivos de natureza 

prestacional e/ou direitos de defesa. 

Neste sentido, crescente e significativa é a doutrina de que os direitos 

fundamentais, inclusive aqueles prestacionais, têm eficácia tout court, cabendo apenas 

delimitá-los quanto a sua extensão. O próprio idealizador da teoria das normas declaratórias 

de princípios programáticos, José Afonso da Silva
62

, reconhece que aquelas que enunciam 

direitos fundamentais são de aplicação imediata, contradizendo-se, data máxima vênia, ao 

afirmar que, ainda assim, as normas que estabelecem direitos sociais dependem de uma 

atuação legislativa para fins de concretização. 

                                                                                                                                                         
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 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. A interpretação da norma programática não 

pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art. 

196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, 

sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Distribuição gratuita, a pessoas carentes, 

de medicamentos essenciais à preservação de sua vida e/ou de sua saúde: um dever constitucional que o estado 

não pode deixar de cumprir. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 

República (arts. 5º, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de 

apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. [...]. BRASIL 

Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Especial de n. 393175. 2ª. Turma. Relator Ministro 

Celso de Mello. Diário da justiça de 02 fev. 2007. 
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Contrapondo-se à aplicabilidade diferida das normas programáticas, Canotilho
63

 

enfoca que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se 

pelo princípio da máxima efetividade da Constituição, de modo que a uma norma 

constitucional deve ser atribuído o maior grau de eficácia possível, por se tratar de princípio 

operativo aplicável a qualquer norma de cunho constitucional, uma vez que, embora sua 

origem esteja ligada à tese das normas programáticas, é, atualmente, invocada, sobretudo no 

âmbito dos direitos fundamentais.  

A nova ordem constitucional, consubstanciada na existência de um liame entre o 

direito e a moral, instiga a superação da ideia de que os preceitos constitucionais que 

estabelecem direitos sociais são incompletos ou dependem, para sua materialização, de 

complementação pelo legislador ordinário, notadamente porque da própria fundamentalidade 

destas normas emana o reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial (art. 1º., 

inciso III, da CF), de modo que ao Estado-administrador, ou mesmo ao Estado-juiz, incumbe 

imprimir esforços na busca da máxima consecução das promessas constitucionais que tem como supedâneo a dignidade da pessoa humana. 

 

 

2.4 A FUNDAMENTALIDADE FORMAL E MATERIAL DO DIREITO À SAÚDE 

 

A consagração do direito à saúde entre os direitos sociais pode ser atribuída à 

Constituição Federal de 1988, que, concretizando o princípio democrático social, erigiu este 

preceito ao rol de deveres do Poder Público e de direitos fundamentais do indivíduo. 

Da análise do texto das constituições pretéritas, o que se verifica é que a proteção 

do direito à saúde ficava restrita a normas esparsas, a exemplo da garantia de “socorros 
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públicos” (Constituição de 1824, art. 179, XXXI) ou a garantia de inviolabilidade do direito à 

subsistência (Constituição de 1934, art. 113, caput).  

Na realidade, a tutela do direito à saúde era ventilada, indiretamente, nas normas 

que fixavam as competências dos entes federativos e dos Poderes constituídos (Constituição 

de 1934, art. 5º, XIX, “c”, e art. 10, II; Constituição de 1937, art. 16, XXVII, e art. 18, “c” e 

“e”; Constituição de 1946, art. 5º, XV, “b” e art. 6º; Constituição de 1967, art. 8º, XIV e 

XVII, “c”), bem como nas de proteção à saúde do trabalhador e, ainda, nas disposições 

normativas que versavam sobre a assistência social (Constituição de 1934, art. 121, § 1º, “h”, 

e art. 138; Constituição de 1937, art. 127 e art. 137, item 1; Constituição de 1946, art. 157, 

XIV; Constituição de 1967, art. 165, IX e XV). 

No âmbito do direito internacional, destacam-se algumas normas protetivas do 

direito fundamental à saúde, quais sejam: a) Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (DUDH), de 1948, arts. 22 e 25 (direitos à segurança social e 

a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem estar da pessoa); b) Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, art. 12 (direito 

ao mais alto nível possível de saúde); c) Convenção Americana de Direitos Humanos, 

também conhecido como “Pacto de São José da Costa Rica”, arts. 4º e 5º (direitos à vida e à 

integridade física e pessoal); d) Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o cognominado “Protocolo 

de São Salvador”, art. 10 (direito à saúde); e) Declaração de Alma-Ata, de 1978, item I. 

No Brasil, foi com a legislação ordinária do período pós-guerra que se buscou 

construir uma nova política pública de saúde efetivamente democrática. Diversas foram as 

propostas de implantação de uma rede de serviços voltada para a atenção primária à saúde, 

com hierarquização, descentralização e universalização, o que teve início com a criação do 

Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), em 1976. Em 1980, 
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foi criado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), seguido pelo 

plano do Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP). Em 

1982, foi implementada a política de Ações Integradas de Saúde (AIS).  

A oitava Conferência Nacional da Saúde, realizada em março de 1986, considerada um marco 

histórico, exalta os princípios preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária. Em 1987, 

foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que passou a adotar 

como diretrizes básicas a universalização e a equidade no acesso aos serviços, a integralidade 

dos cuidados, a regionalização e descentralização das ações de saúde pública, a 

implementação de distritos sanitários, o desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras e 

o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. 

Impulsionados pelos movimentos da reforma sanitária e de redemocratização do 

país, o legislador constituinte de 1988, além de elencar o direito à saúde entre os direitos 

sociais consagrados no art. 6º. (inserido no Título II – “Dos direitos e garantias individuais”), 

estabeleceu, no art. 196 da Constituição Federal, que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

Complementando, o artigo 197 da Constituição Federal dispõe que se 

caracterizam como de relevância pública as ações e serviços de saúde, incumbindo ao Poder 

Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 

feita diretamente ou através de terceiros (saúde suplementar). 

Por seu turno, traçando as diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde, o art. 198 

da Lei Fundamental estabelece que os serviços e ações públicas de saúde compõem uma rede 

regionalizada e hierarquizada, que deve seguir os seguintes parâmetros: descentralização; 
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atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e participação da comunidade. 

Isso sem mencionar que o poder constituinte estabeleceu a competência comum e 

a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de 

cuidar da saúde (art. 23, inciso II, da CF), bem como a competência concorrente dos entes 

federativos para legislar sobre a matéria (art. 24, inciso XII, CF). 

Demais disso, cumpre assinalar que a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 

agosto de 2000 (regulamentada pela Lei Complementar de n. 141, de 16 de janeiro de 2012
64

), 

consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da 

federação, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios às ações de saúde em benefício da população. 

A Constituição Federal de 1988 alinhou-se, pois, à concepção mais abrangente do 

direito à saúde, nos termos propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), na medida 

em que não preconiza uma assistência médico-hospitalar puramente curativa, compreendendo 

também as dimensões preventiva e promocional da tutela jusfundamental. 

De acordo com os critérios elencados no art. 196 da Constituição de 1988, tem-se 

a “recuperação” como referência à concepção de “saúde curativa”, ou seja, à garantia de 

acesso, pelos indivíduos, aos meios que lhes possam trazer a cura da doença, ou pelo menos 

uma sensível melhora na qualidade de vida (o que, de modo geral, ocorre nas hipóteses de 

tratamentos contínuos).  
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 No texto, consta regra que obriga a União a aplicar na saúde o valor empenhado no ano anterior, mais a 

variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Já os estados e o Distrito Federal deverão investir 12% de sua 

receita, enquanto os municípios devem investir 15%. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a nova lei 

define que os recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e serviços públicos de acesso universal, 

igualitário e gratuito”. São considerados gastos em saúde a compra e distribuição de medicamentos, gestão do 

sistema público de saúde, desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovido por 

instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros. Gastos em ações de saneamento básico, compra de 

merenda escolar, ações de assistência social, pagamento de aposentadorias e pensões, por exemplo, não podem 

ser considerados investimentos em saúde. 
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Por outro lado, as proposições “redução do risco de doença” e “proteção” se 

referem à ideia de “saúde preventiva”, consubstanciada na realização de ações e políticas de 

saúde que tenham por objetivo evitar o surgimento da doença ou do dano à saúde (individual 

ou coletiva). O termo “promoção” atrela-se, pois, à busca da qualidade de vida, por meio de 

ações que objetivem melhorar as condições de vida e de saúde das pessoas – o que demonstra 

a sintonia do texto constitucional com o dever de progressividade na efetivação do direito à 

saúde, bem assim com a garantia do “mais alto nível possível de saúde”, tal como prescrevem, 

respectivamente, o artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC)
65

. 

O direito à saúde, como prerrogativa e garantia inerente a todo e qualquer ser 

humano, tem por finalidade básica o respeito à dignidade do homem, mediante a proteção 

contra o arbítrio do poder estatal, bem como com o estabelecimento de condições mínimas de 

vida e bem estar social. 

Esse direito, em seu aspecto individual ou coletivo, deve ser reconhecido e 

respeitado por toda e qualquer autoridade, seja ela pública ou privada. Aliás, tão grande é a 

sua importância que foi erigido à categoria de direito constitucional de aplicação plena e 

imediata (art. 5º, § 1º., CF). 
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 “Artigo 12º. 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do 

melhor estado de saúde física e mental possível de atingir. 2. As medidas que os Estados Partes no presente 

Pacto tomarem com vista a assegurar o pleno exercício deste direito deverão compreender as medidas 

necessárias para assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o são 

desenvolvimento da criança; b) O melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio ambiente e da higiene 

industrial; c) A profilaxia, tratamento e controlo das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras; d) A 

criação de condições próprias a assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de 

doença.” (BRASIL. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: 

<http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 06 marc. 2013. 



60 

 

Dissertando sobre o conteúdo e alcance da norma constitucional em comento, o 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, ao prolatar seu voto, no 

pedido de suspensão de liminar de n. 47 em agravo regimental
66

, ressaltou que: 

 

É possível identificar, na redação do referido artigo constitucional, 

tanto um direito individual quanto um direito coletivo à saúde. Dizer 

que a norma do artigo 196, por tratar de um direito social, 

consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de 

produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo 

poder público, significaria negar a força normativa da Constituição. 

 

Outrossim, o art. 198
67

 da Constituição Federal institucionalizou o Sistema Único 

de Saúde (SUS) como verdadeira garantia constitucional fundamental. O legislador 

constituinte estipulou os princípios pelos quais se estrutura este sistema e os objetivos a que 

deve atender, de modo que, assim como as demais normas de cunho jusfundamental, tal 

preceito se insere entre os limites materiais à reforma constitucional. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Liminar de n. 47 no Agravo Regimental, órgão julgador: 

Tribunal Pleno, relator:  Ministro Gilmar Mendes (Presidente), julgado em 17/03/2010, DJe-076, divulgado em 

29 abri. 2010, publicado em 30 abr. 2010, Ementário, v. 2399-01, p. 01. 
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 “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1º. O sistema único de 

saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. § 2º A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei 

complementar prevista no § 3º; II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; II - no caso dos Municípios e do 

Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 

arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 

anos, estabelecerá:  I - os percentuais de que trata o § 2º; II - os critérios de rateio dos recursos da União 

vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus 

respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; IV - 

as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo 

público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos 

de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, 

competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial; § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º 

do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 

comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento 

dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.” 
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No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal de n. 8.080, de 19 de setembro de 

1990, dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços sanitários, fixando a definição, os princípios, os 

objetivos, as diretrizes, as competências administrativas e a forma de gestão do sistema único 

de saúde
68

. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um verdadeiro instrumento através do 

qual a Administração Pública cumpre o seu papel na relação jurídica atinente à concretização 

do direito à saúde dos indivíduos ou da coletividade, regendo-se pelos princípios da 

descentralização, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da 

comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social 

coletivo, de outro. 

Insta mencionar que, antes da criação e regulamentação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o acesso à assistência médico hospitalar era restrito aos trabalhadores com 

vínculo empregatício, segurados da previdência social, haja vista que ao Ministério da Saúde 

cabiam apenas as ações de alcance coletivo, de caráter preventivo e sanitário, ao passo que as 

ações individuais, de cunho curativo ou terapêutico, eram reservadas ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), que as implementava através do Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), extinto pela Lei Federal de n. 8.689, 

de 27 de julho de 1993. 

Refletindo essa tendência limitativa do direito à promoção da saúde a nível 

individual, os Tribunais Pátrios, em que pese a norma contida no art. 5º., § 1º., da 

Constituição Federal, preponderava o entendimento de que os direitos sociais figuravam, no 
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 Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui 

o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 

estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” 
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texto constitucional, como normas de caráter programático por não constarem do elenco dos 

direitos fundamentais explícitos. 

Este pensamento começou a ser superado com a elaboração, pelos representantes 

dos entes federativos, de normas operacionais básicas, as quais objetivavam a 

descentralização das ações e dos serviços de saúde, com a atribuição, por exemplo, da 

responsabilidade aos Municípios pela atenção básica. Nesta época, instituiu-se o piso 

assistencial básico (PAB), através do qual a forma de repasse de recursos federais para os 

Municípios tornou-se automática, com o estabelecimento de um valor mínimo per capita, a 

ser aplicado, mensalmente, em ações e serviços de saúde pela municipalidade. 

A descentralização instituída pela norma operacional básica de nº 01/96 e a 

fixação do PAB trouxe mudanças significativas, uma vez que a União, a partir do ano de 

2002, passou a efetuar o repasse direto para os 5.539 Municípios brasileiros; os Conselhos 

Municipais de Saúde foram regularmente organizados; a gerência sobre o orçamento 

municipal passou a gozar de um maior controle, com combate das desigualdades regionais; a 

transparência quanto aos repasses de recursos públicos propiciou a aprovação da Emenda 

Constitucional de n. 29/2000, que fixou a responsabilidade de Estados e Municípios pelo 

financiamento da saúde pública. 

Na seara da organização da assistência à saúde, a norma operacional de nº 

01/2001 estabeleceu a regionalização como macro estratégia fundamental para o 

aprimoramento do processo de descentralização. 

Ocorre que a judicialização do direito à saúde acarretou um aumento percentual 

de 136% (cento e trinta e seis por cento) nos gastos com saúde pública, passando de R$ 3,3bi 

(três bilhões e trezentos mil de reais) para R$ 4,5bi (quatro bilhões e quinhentos milhões de 

reais), no período entre 1987 e 1995
69

, e de 323,53% de 2002 a 2008
70

. 
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 SILVA, M. G. C. Economia da Saúde: da Epidemiologia à Tomada de Decisão. Apud in. Ministério da 

Saúde. Curso de Iniciação em Economia da Saúde para os Núcleos Estaduais/Regionais, p. 46/47. 
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Entre as principais causas apontadas pelos órgãos governamentais para o aumento 

das despesas com assistência à saúde, pode-se citar: o crescimento do número de pessoas 

acometidas por doenças crônicas e degenerativas, a consagração do direito à saúde como um 

direito fundamental de natureza prestacional; a influência da indústria farmacêutica na difusão 

de marcas de medicamentos; o incremento de aparelhos necessários à realização de exames 

diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. 

Paralelamente a esta ampliação do sistema único de saúde, o Poder Judiciário 

passou a reconhecer a importância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional de 

1988, sobretudo por se afigurar o direito à saúde como um pressuposto para a manutenção de 

uma vida digna aos cidadãos. 

Com isso, consagrou-se, na jurisprudência pátria, não apenas a possibilidade de 

tutela individual do direito à saúde, como também a ampliação dos meios de coerção impostos 

pelo Poder Judiciário ao Estado Administração, tais como a cominação de multa diária, 

inclusive mediante imposição pessoal aos gestores públicos, bem como o bloqueio de verbas 

públicas
71

 para garantia de eficácia da decisão judicial. 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/apostila_curso_iniciacao_economia_saude.pdf>. 

Acesso em 11 mai. 2010. 
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 AMARAL, Gustavo. Saúde Direito de Todos, Saúde Direito de Cada Um: reflexões para a transição da práxis 

judiciária. In. NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Augusto da (Coord.). O CNJ e os desafios da 

efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 93. 
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 Processual civil. Agravo regimental. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. Descumprimento da decisão 

judicial de antecipação de tutela. Bloqueio de verbas públicas. Medida executiva. Possibilidade, in casu. pequeno 

valor. Art. 461, § 5.º, do CPC. Rol exemplificativo de medidas. Proteção constitucional à saúde, à vida e à 

dignidade da pessoa humana. Primazia sobre princípios de direito financeiro e administrativo. Novel 

entendimento da e. primeira turma. [...] 3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a 

impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a 

desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por 

em risco a vida do demandante. 4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, 

constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que 

reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. 

[...] 5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; 

reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir 

dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio 

fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.6. Outrossim, a tutela 

jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse 

cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do 

devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/apostila_curso_iniciacao_economia_saude.pdf
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Também não se pode olvidar que, contemporaneamente, tanto nas instâncias 

ordinárias quanto nos Tribuinais de Justiça, tem se notado uma premente preocupação em 

estabelecer um ponto de equilíbrio entre os princípios da precaução e da proteção à saúde e os 

pressupostos de segurança, eficácia e qualidade dos tratamentos médicos assegurados, no 

sentido de não comprometimento do Sistema Único de Saúde e de não ferimento ao princípio 

da isonomia. 

Nessa conjuntura, surge a questão do conteúdo e alcance das normas 

constitucionais que versam sobre o direito fundamental à saúde, uma vez que o legislador 

constituinte não especificou o que estaria incluído na garantia de proteção e promoção da 

saúde, sendo este um dos grandes enfoques da atualidade no mundo jurídico, de modo que as 

inúmeras deficiências do serviço público de saúde, aliada a vetores interpretativos 

equivocados do texto constitucional, acabam por comprometer a máxima efetividade deste 

direito social. 

O direito à saúde, como assinalado em linhas pretéritas, foi consagrado pela 

Constituição de 1988, como um direito social (art. 6º), estando elencado no Capítulo II, do 

Título II, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais, de forma que este aspecto, 

ainda que meramente formal, por si só, lhe confere o título de direito social fundamental, 

sobretudo porque os direitos fundamentais tratam de situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive, como é o caso do 

direito de assistência à saúde. 

Noutro passo, há que se frisar que os direitos sociais, além de possuírem enorme 

carga substancial, são considerados direitos fundamentais pelo ordenamento jurídico em face 

                                                                                                                                                         
situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se 

indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados. 7. In casu, a decisão ora 

hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o 

medicamento necessário à recorrente. 8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem 

ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato de império do Poder 

Judiciário. 9. Agravo Regimental desprovido. (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo 

Regimental no Recurso Especial 1002335/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21 ago. 

2008, DJe 22 set. 2008). 
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do preceito aberto contido no artigo 5º., § 2º, da Constituição Federal, o qual assegurou a 

possibilidade de imputação da fundamentalidade a outros direitos, ainda que não proclamados 

entre as garantias e liberdades individuais ou mesmo não descritos expressamente no texto 

constitucional. 

Não se pode negar também que a classificação do direito à saúde como direito 

fundamental indica a intenção do Estado de promover o seu acesso a todos indistintamente, 

com redução das desigualdades sociais e cumprimento do primado constitucional da 

igualdade. 

Na visão de Ingo Sarlet
72

, a caracterização dos direitos sociais como direitos 

fundamentais constitui corolário das noções de democracia e de um Estado de Direito não 

apenas formal, uma vez que constituem exigência do exercício efetivo da liberdade e garantia 

da igualdade de oportunidades entre os cidadãos. 

Inclusive, insta enfatizar que a fundamentalidade do direito social à saúde se 

encontra consagrada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça
73

 e do Supremo 

Tribunal Federal, haja vista que, para estes órgãos jurisdicionais, ainda que não positivado no 

elenco do artigo 5º. da Constituição Federal, o direito social à saúde, seja pela prescrição 

contida no § 1º deste dispositivo constitucional, seja pelo seu caráter substancial, insere-se no 

âmbito do sistema valorativo ou axiológico do ordenamento jurídico
74

. 
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Dentro desta conjuntura, independentemente de estar ou não expresso 

explicitamente no texto constitucional os direitos fundamentais são normas positivadas que 

englobam todos os direitos subjetivos de proteção à dignidade da pessoa humana, sejam eles 

de liberdade, de igualdade ou de solidariedade, de modo que não há como se afastar dos 

direitos sociais a característica da fundamentalidade, sobretudo porque correspondem a 

prestações fáticas indispensáveis ao efetivo exercício das liberdades individuais e dos outros 

direitos fundamentais.  

O sentido de fundamentalidade do direito à saúde — que representa uma das 

expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas — impõe ao Estado um dever de 

prestação positiva que somente se terá por cumprido pelas instâncias governamentais, quando 

forem adotadas todas as providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação 

efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. 

Impende observar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador 

constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde 

(CF, art. 197). Deste modo, o Estado não poderá demitir-se do mandato constitucional, 

juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 196, da Constituição, e que 

representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa do Poder Público, 

cujas opções, tratando-se de proteção à saúde, não podem ser exercidas de modo a 

comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a 

eficácia desse direito básico de índole social. 

                                                                                                                                                         
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. Além disso, poderia referir-se mais uma vez a íntima vinculação 

entre os direitos a saúde, previdência e assistência social e os direitos à vida e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, renunciando, neste particular, a outras considerações a respeito deste aspecto.” (SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2007, p. 301-302). 
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Com efeito, o direito à saúde comunga, na ordem jurídico constitucional vigente, 

tanto da fundamentalidade formal quanto da fundamentalidade material das quais se revestem 

os direitos e garantias individuais. 

A fundamentalidade em sentido material consiste na relevância ou no conteúdo do 

bem jurídico tutelado pela ordem constitucional. A identificação desta fundamentalidade 

depende, pois, da definição dos elementos que o direcionem à ordem de valores dominante e 

consensualmente estabelecida em determinada sociedade. No ordenamento pátrio, esses 

indicadores valorativos encontram-se expressos no preâmbulo da Constituição de 1988, nos 

princípios fundamentais (art. 1º), nos objetivos fundamentais (art. 3º), nos princípios que 

regem as relações internacionais (art. 4º.) e nos preceitos contidos no título VIII, que trata da 

ordem social. 

Para Emerson Gabardo
75

, a fundamentalidade material de um direito depende da 

sua legitimação perante a comunidade, o que pressupõe uma convenção sociologicamente 

estabelecida, em conformidade com parâmetros racionais e dialógicos. 

Robert Alexy
76

 argumenta que a fundamentalidade material pressupõe a tutela de 

interesses ou carências, cuja lesão é capaz de atingir o núcleo essencial da autonomia do 

indivíduo ou causar-lhe sofrimento ou morte, de forma que, para esse jurista alemão, a 

fundamentalidade dos direitos sociais se restringe àqueles que constituem o mínimo 

existencial. No caso específico do direito à saúde, a sua fundamentalidade substancial advém 

da própria necessidade humana de preservação de uma vida saudável e digna. 

A fundamentalidade formal, por seu turno, decorre da positivação dos direitos 

sociais no texto constitucional (art. 6º.), o que lhes outorga a supremacia e a força normativa 
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da Constituição, bem como as características da aplicabilidade imediata e da impossibilidade 

de supressão por meio de emenda constitucional. 

Acresce-se a isso que, na condição de normas fundamentais insculpidas na 

Constituição escrita, o direito social à saúde encontra-se submetido aos limites formais 

(procedimento agravado para modificação dos preceitos constitucionais) e materiais 

(“cláusulas pétreas”) da reforma constitucional. 

Nesse sentido, o direito social à saúde pode ser considerado uma posição jurídica 

de destaque pertencente à determinada pessoa ou a uma comunidade, que, por seu conteúdo e 

importância (fundamentalidade material), foi grassado ao patamar de norma constitucional 

intangível, além de ter sido retirado do âmbito de discricionariedade da Administração 

Pública, na medida em que positivado no ordenamento jurídico pátrio como direito do 

cidadão – art. 6º, CF - e dever do Poder Público – art. 196, CF (fundamentalidade formal). 

 

 

2.5 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO À SAÚDE: DIREITO A PRESTAÇÕES E/OU 

DIREITO DE DEFESA? 

 

Consoante se infere da própria definição dos direitos fundamentais, verifica-se 

que tais direitos investem o indivíduo numa posição jurídica de vantagem, que lhes confere a 

faculdade de formular pretensões contra o Estado, seja numa dimensão negativa (pretensão de 

abstenção ou de não intervenção na esfera individual), seja numa dimensão positiva 

(prestação ativa a ser exigida do Poder Público). 

Daí a doutrina assinalar que os direitos fundamentais podem consubstanciar 

direitos de defesa ou direitos prestacionais. Os primeiros buscam preservar a liberdade do 

indivíduo, na medida em que impõem ao Estado o dever de não intervir, ao passo que os 
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segundos exigem do Estado uma atuação ativa na ordem econômica e social, a fim de que 

possam garantir ao indivíduo a satisfação de necessidades básicas (segurança, saúde, 

educação, moradia, lazer, alimentação, trabalho digno etc.). 

De acordo com Ingo Sarlet
77

, enquanto a função dos direitos de defesa é restringir 

a intervenção estatal na esfera de liberdade do indivíduo, preservando e protegendo a posição 

jurídica já alcançada, os direitos prestacionais têm como função primordial assegurar, através 

da atuação estatal, a igualdade material, “no sentido de garantirem a participação do povo na 

distribuição pública de bens materiais e imateriais”. 

Os direitos prestacionais, na lição de Robert Alexy
78

, possuem três vertentes, 

podendo consistir: num ato de proteção do Estado perante os outros indivíduos; em prestações 

fáticas propriamente ditas (exemplos: abertura de vagas nas unidades escolares, fornecimento 

de medicamentos, construção de moradias populares etc.); e em atos que atribuam ao 

indivíduo uma posição relevante para a defesa de outros direitos. 

Neste sentido, “os direitos sociais não configuram um direito de igualdade, 

baseado em regras de julgamento que implicam em tratamento uniforme; são, isto sim, um 

direito de preferência e das desigualdades, ou seja, um direito discriminatório com propósitos 

compensatórios”
79

. 

Todavia, não se pode deixar de cogitar que até mesmo os direitos sociais 

prestacionais possuem uma dimensão negativa, na medida em que impõem abstenções para 

proteção de determinados bens jurídicos, a exemplo da regra que assinala a impenhorabilidade 

do bem de família como forma de proteger o direito à moradia do cidadão.  
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Demais disso, insta destacar que todos os direitos fundamentais, sejam eles de 

defesa ou prestacionais, possuem um custo para o Estado ou impõem a necessidade de 

alocação de recursos públicos, uma vez que os direitos e garantias individuais são passíveis de 

efetivação através do Poder Judiciário, cuja atuação, em si mesma considerada, exige a 

disponibilização de recursos orçamentários para estruturação do serviço de acesso à Justiça, o 

que implica num dispêndio econômico financeiro para o Estado. 

Seguindo a linha interpretativa ora ventilada, não se pode afirmar que direitos 

civis e políticos são sempre direitos de defesa, assim como não se pode esperar dos direitos 

sociais apenas a faceta prestacional.  

E, neste contexto, o direito à saúde, embora assuma feição obrigacional, no 

sentido de que o Estado deve fornecer medicamentos, disponibilizar atendimento médico 

hospitalar integral e gratuito, assim como regulamentar a assistência privada e complementar 

de saúde, também se vislumbra no referido direito o caráter negativo de direito de defesa, uma 

vez que a saúde e a integridade física de qualquer cidadão devem ser respeitadas pelo Estado 

e/ou por terceiros (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), o que não tem sido 

cumprido regularmente pelo Poder Público, na medida em que este deixa de aplicar os 

recursos necessários na estruturação da saúde pública, se omite na aquisição de medicamentos 

já elencados em políticas públicas e, frequentemente, priva o cidadão de um tratamento de 

saúde digno.  

Além disso, toda e qualquer tentativa do legislador de impedir o acesso de um 

cidadão, seja ele rico ou pobre, ao Sistema Único de Saúde pode vir a ser declarada 

inconstitucional, o mesmo se verificando na hipótese de uma lei que venha a revogar outra 

que estabeleça o fornecimento de medicamentos a pessoas acometidas por determinado tipo 

de doença.   
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Verifica-se, pois, que a dimensão negativa ou defensiva do direito à saúde decorre 

do princípio da proibição de reversibilidade ou de retrocesso dos direitos fundamentais, assim 

como a dimensão positiva ou prestacional deve ser ponderada de acordo com as situações 

fáticas e os bens jurídicos postos em conflito, como se verá no capítulo seguinte, quando se 

tratar da tormentosa questão da judicialização desse direito social. 
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CAPÍTULO III 

A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 

A intervenção do Poder Judiciário para a concretização de políticas públicas, 

apesar de não ser tema recente na doutrina e jurisprudência pátrias em face do excessivo 

número de ações judiciais, notadamente aquelas que versam sobre o direito à saúde, ainda 

desperta uma enorme preocupação quanto ao impacto das decisões judiciais na ordem social e 

econômica. 

O caráter aberto e programático dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal também 

gera conflitos nesse processo de integração prática e tópica, especialmente no que concerne à 

definição concreta do objeto que estaria albergado pela proteção ou pelo dever de prestação 

jusfundamental. 

A repercussão geral e a relevância do interesse público das inúmeras ações 

judiciais propostas com intuito do fornecimento de prestações de saúde pelo Sistema Único de 

Saúde acarretou, inclusive, a realização de uma audiência pública, convocada pelo Supremo 

Tribunal Federal, para oitiva da sociedade civil e de especialistas sobre o assunto. Tal ato 

ocorreu nos dias 27 e 28 de abril de 2009, tendo a Presidências do Supremo, no ato 

convocatório, explicitado a necessidade de esclarecer questões técnicas, científicas, políticas, 

econômicas, jurídicas e administrativas relativas à responsabilidade dos entes da federação 

quanto às ações e serviços públicos de saúde; obrigação do Estado de custear prestações de 

saúde não incluídas dentre as políticas públicas regulamentadas; o dever do Poder Público de 

fornecer medicamentos ou tratamentos experimentais, não registrados na ANVISA ou não 

elencados nos Protocolos Clínicos do Sistema Único de Saúde; bem como as possibilidades 

de fraudes ao sistema em face da pressão exercida pela indústria farmacêutica. 
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Insta ressaltar que, mesmo com os inúmeros posicionamentos apresentados 

durante essa audiência pública, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu pacificar o tema, 

ainda existindo inúmeros processos pendentes de julgamento, alguns com repercussão geral 

reconhecida, a exemplo do que se verifica nos Recursos Extraordinários de n. 566471
80

 e 

65718
81

.  

E, para se compreender o real alcance deste fenômeno, faz-se necessário um breve 

estudo sobre o número excessivo de demandas judiciais e a crise da jurisdição; a intervenção 

do Judiciário na concretização das políticas públicas e o princípio da separação dos poderes; a 

cláusula da reserva do financeiramente possível; a competência dos entes federativos nas 

ações e serviços públicos de saúde; o problema das demandas individuais e a possibilidade de 

ferimento ao princípio da isonomia em face do favorecimento de uns em detrimento da 

maioria; assim como sobre as implicações da garantia do mínimo existencial para fins de 

concretização dos direitos fundamentais e solidificação do princípio democrático. 

É mister, pois, o estabelecimento de parâmetros para a judicialização das políticas 

públicas de assistência à saúde de maneira que se alcancem decisões com racionalidade e 

eficiência, atendendo, desta forma, aos preceitos constitucionais. 
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3.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: A UNIVERSALIDADE DO SERVIÇO E A 

INTEGRALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

 

A Constituição Federal de 1988 introduziu no ordenamento jurídico pátrio a 

sistematização da rede pública de saúde, com intuito de promover a universalidade e a 

integralidade dos serviços. Daí ter o artigo 198 da Constituição Federal estabelecido que o 

Sistema Único de Saúde deve ser constituído por uma rede regionalizada, hierarquizada e 

descentralizada de serviços, com distribuição de responsabilidades entre os entes públicos 

(União, Estados e Municípios). 

E, nesse conjunto de ações de promoção, recuperação e proteção da saúde do 

indivíduo, encontram-se abrangidas ações de vigilância sanitária e epidemológica, a saúde do 

trabalhador e, ainda, a assistência médica e terapêutica integral, inclusive com fornecimento 

gratuito de medicamentos aos cidadãos.  

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi resultado de uma série de 

formulações decorrentes da Reforma Sanitária, que foi defendida por um conjunto de 

movimentos sociais e que tinha por objetivo demonstrar ao legislador constituinte que o 

sistema de saúde vigente não mais atendia aos anseios sociais, na medida em que se restringia 

a atender àqueles que contribuíam financeiramente (os trabalhadores formais).  

É inolvidável que esse sistema foi antecedido por outro, o Sistema Nacional de 

Saúde, criado pela Lei Federal de n. 6.229/75. Todavia, a inoperância deste primeiro sistema 

era patente, uma vez que as ações de promoção da saúde e prevenção de moléstias se 

limitavam às ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. A assistência médica 

propriamente dita era apenas a prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), o qual, além de ser vinculado ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social, só estava permitia a associação, como dito alhures, dos trabalhadores e 
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seus dependentes que contribuíam para o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A 

grande massa populacional ficava sempre na dependência dos escassos serviços prestados 

pelos poucos hospitais públicos existentes ou mesmo por entidades de natureza filantrópica. 

Em face disto, a criação do Sistema Único de Saúde foi de fundamental 

importância para a universalização e integralidade dos serviços e ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, que devem ser prestados, indistintamente, a todo e qualquer 

indivíduo, seja ele brasileiro nato ou estrangeiro residente no país, seja ele detentor ou não de 

boas condições financeiras. 

Como ressaltado por Mariana Siqueira de Carvalho
82

, o Sistema Único de Saúde 

constitui um conjunto nacional de unidades, uma rede integrada de ações e serviços públicos 

e/ou privados (rede suplementar de saúde) que interagem para um fim comum, de modo que o 

adjetivo “único” significa que as diretrizes e princípios positivados pela Constituição Federal 

– descentralização, a integralidade do atendimento, a universalidade e a ampla participação da 

comunidade na formulação de políticas públicas de saúde – devem ser obedecidos, de maneira 

uniforme, pelos três níveis da federação – União, Estados membros e Municípios. 

A regulamentação desse Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementada pela 

Lei Federal de n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

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

correspondentes, bem como pela Lei Federal de n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que 

estabelece sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Essas normas fixaram as 

atribuições dos diferentes níveis de governo, estabeleceram responsabilidades na seara da 

vigilância sanitária e epidemológica, bem como quanto à saúde do trabalhador; disciplinaram 

a política de recursos humanos a ser adotada pelo SUS; regulamentaram o financiamento 
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público dos serviços de saúde, assim como a participação popular no controle destes gastos; 

definiram a relação entre a Administração Pública e a rede suplementar de saúde; e, ainda, 

instituíram diversos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. 

Importante destacar também que, como forma de regulamentar a descentralização 

instituída pelo art. 198, inciso I, da Constituição Federal, a Lei Federal de n. 8.080/90 

consagrou a municipalização do Sistema Único de Saúde, face à necessidade de atuação 

regionalizada e com direção única de gestão, para melhor otimização e controle dos serviços 

prestados à população. E o estabelecimento desta rede regionalizada nada mais representa do 

que a concretização de uma das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. 

Outra característica de destaque do Sistema Único de Saúde é a gestão 

democrática inaugurada pela Lei Federal de n. 8.142/90, mediante a criação de instâncias 

colegiadas em cada um dos três níveis de governo, com a finalidade de atuarem como canais 

de participação popular na formulação, controle e avaliação das políticas públicas de saúde. 

As Conferências de Saúde representam verdadeiros fóruns de participação da comunidade, ao 

passo que os Conselhos de Saúde constituem espaços de reunião para os gestores 

governamentais, os prestadores do serviço, os trabalhadores da área da saúde e os usuários do 

sistema. 

Todavia, não se pode olvidar que a regulamentação desse sistema não se resume a 

essas duas leis ordinárias federais, uma vez que existe uma enorme gama de normas de 

hierarquia inferior, editadas pelo Ministério da Saúde (notadamente, normas operacionais 

básicas formalizadas por meio de portarias), que fixam estratégias e ações de orientação para 

a promoção da operacionalização do sistema de saúde pública. 

Com efeito, o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde, ao ampliar a 

rede de atendimento para qualquer tipo de agravo ou patologia, de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo ou da coletividade, acarretou a instabilidade no financiamento 
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das políticas públicas de saúde e a necessidade de divisão de responsabilidades entre os entes 

públicos. 

Daí a Emenda Constitucional de n. 29, de 13 de setembro de 2000, ter 

estabelecido a participação mínima de cada ente federado no financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde. Sucede que a referida emenda remeteu ao legislador ordinário a 

revisão dos percentuais de vinculação dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde, 

embora tenha determinado que, na ausência desta revisão por lei complementar, continuariam 

a vigorar os percentuais mínimos fixados nas regras transitórias com vigência delimitada até 

2004. Ainda assim, a autoaplicabilidade dos dispositivos constitucionais não foi suficiente 

para garantir a eficácia da norma introduzida pela referida emenda, face à diversidade de 

interpretação e aplicação operacionalizada pelos gestores públicos. 

O Conselho Nacional de Saúde, com o objetivo de uniformizar a aplicação dos 

preceitos introduzidos pela Emenda Constitucional de n. 29/2000, editou a Resolução de n. 

322/2003. Não obstante, referido ato normativo foi objeto de uma ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI n. 2999) 
83

, a qual, embora não conhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal, que suscitou não ser da sua competência apreciar matérias de cunho 

infraconstitucional, ressaltou a necessidade de disciplinamento da matéria por uma lei 

complementar, a qual só veio a ser promulgada em 13 de janeiro de 2012. 

A Lei Complementar de n. 141/2012 aclarou a subjetividade dos preceitos 

contidos na Emenda Constitucional de n. 29/2000, definindo, com precisão, as ações e 

serviços de saúde que devem ser compreendidos para fins de cômputo dos percentuais 
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 “Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 322, de 
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Supremo Tribunal Federal. ADI de n. 2999/RJ. Brasília, 13 mar. 2008.   
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mínimos de recursos orçamentários que devem ser vinculados na forma das regras 

constitucionais. 

Em epítome, numa avaliação sistêmica, tem-se que o Sistema Único de Saúde 

trouxe como principais progressos a descentralização das ações com a municipalização do 

sistema, o fortalecimento da rede pública, o enfoque na atenção básica e familiar e a definição 

de fontes vinculadas de financiamento público.  

Contudo, não se pode deixar de observar que a universalidade, a gratuidade e a 

integralidade no atendimento, aliados à justiciabilidade crescente do direito à saúde, têm 

demonstrado que o Sistema Único de Saúde ainda se mostra ineficiente e deficitário, cujas 

causas serão tratadas adiante. 

 

 

3.1.1 A garantia do acesso universal e do atendimento integral na assistência à saúde sob 

a ótica do princípio da igualdade 

 

A garantia de acesso universal e igualitário (CF, art. 196) às ações e aos serviços 

de saúde guarda notória consonância com a exigência de confrontação entre a necessidade da 

prestação pleiteada e as reais possibilidades do interessado e da sociedade em oferecê-la. 

Nas normativas que regem a organização do Sistema Único de Saúde, a 

integralidade do atendimento significa o emprego dos meios necessários para a efetivação do 

cuidado, como: atendimento médico, exames, internação, tratamento, entre outros. Implica 

dispor tipos diferentes desses meios de acordo com o grau de complexidade da atenção à 

saúde. 

Em face disto, nas ações judiciais, uma das principais teses dos entes públicos 

demandados é a de que a universalidade do sistema único de saúde impõe o atendimento de 
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demandas que alcancem toda a coletividade, uma vez que o acolhimento de situações 

individuais não contempladas por políticas públicas implica em preterimento de um cidadão 

por outro e em suposta desobediência ao princípio da isonomia, na medida em que os juízes se 

preocupam em resolver apenas o caso concreto (microjustiça), ignorando outras necessidades 

relevantes da coletividade. 

Também é inolvidável que, ao mesmo tempo em que se concede, por exemplo, o 

direito de internação, em uma unidade de terapia intensiva, a um indivíduo que propôs, 

isoladamente, uma ação judicial, centenas de pessoas morrem, diariamente, aguardando a 

liberação de um leito desta natureza em hospitais da rede pública de saúde. 

Os defensores desta ideia afirmam que o direito à saúde jamais pode ser visto de 

forma individual ou isolada, pois toda prestação nesse sentido possui impacto direto sobre 

toda a coletividade. O ente público deve praticar seus atos norteados pelos princípios 

constitucionais que regem a administração pública, com o fim precípuo de atingir o bem 

comum. 

Entre estes princípios, costuma-se destacar o da impessoalidade, que decorre do 

comando inserto no caput do artigo 37 da Constituição Federal e que traduz a ideia de que a 

Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, sejam elas 

benéficas ou não, de modo que o preceito em tela é corolário lógico do próprio princípio da 

igualdade ou isonomia. 

Para os que advogam a referida tese, de acordo com o entendimento da Corte 

Suprema, “o princípio da impessoalidade é linear; deve ser observado no âmbito do 

Executivo, do Legislativo e também do Judiciário” 
84

, de modo que ao Judiciário não caberia 

o deferimento de tutelas individuais nas demandas de saúde. 
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Sucede que, na maior parte das ações judiciais, o que se verifica é que o objeto da 

lide é justamente a omissão do Poder Público em fornecer medicamentos ou insumos que se 

encontram elencados nas inúmeras portarias do Ministério da Saúde ou mesmo na ausência de 

disponibilização de exames, cirurgias, leitos de unidade de terapia intensiva, entre outros 

procedimentos médicos que se encontram abrangidos pelos serviços de incumbência da rede 

pública de saúde. Nestas situações, não há que se falar em desobediência ao princípio da 

isonomia, uma vez que o deferimento de tutelas individuais pelo Judiciário visa, única e tão 

somente, assegurar a efetivação de uma política pública que foi estabelecida pelo próprio 

Poder Público em prol de uma coletividade. 

A bem da verdade, o grande problema se verifica nos casos em que o tratamento 

de saúde pleiteado judicialmente não se encontra compreendido nas políticas públicas 

estabelecidas pelo Legislativo ou Executivo, uma vez que, nestas hipóteses, os cidadãos 

exigem o fornecimento de medicamentos ou insumos ainda não incorporados pelo Sistema 

Único de Saúde ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou 

mesmo de eficácia duvidosa em face do caráter experimental do produto farmacêutico 

indicado. 

Nesses casos, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em 

decisão monocrática prolatada nos autos do pedido de suspensão de tutela antecipada de n. 

421/PE, de 29 de abril de 2010
85

, assentou as seguintes premissas: 1ª.) o deferimento de toda e 

qualquer tutela que verse sobre o direito à saúde, mesmo quando existentes alternativas no 

Sistema Único de Saúde, poderá gerar grave lesão à ordem administrativa, comprometendo o 

regular funcionamento do sistema e, via de consequência, estabelecendo o tratamento 

privilegiado e prejudicando ainda mais o atendimento médico que já é prestado precariamente 

à parcela da população mais carente; 2ª.) na maioria das demandas, a intervenção judicial não 
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decorre de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do 

direito à saúde, mas da necessidade de uma determinação judicial para o cumprimento de 

políticas já estabelecidas; 3ª.) O Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “medicina 

com base em evidências”, razão pela qual se adotaram 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, de 

modo que um fármaco ou um tratamento que se encontre em desconformidade com o 

protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente; 

4ª.) Em existindo tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde, este deve ser 

privilegiado em detrimento da opção escolhida pelo paciente ou por seu médico, desde que 

não comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, uma vez que, 

em determinados casos, por razões específicas do organismo humano, pode restar 

comprovada a necessidade de outro tipo de tratamento; 5ª.) Os “protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas” estabelecidos pelo Ministério da Saúde são passíveis de contestação 

via judicial ou administrativa; 6ª.) Os tratamentos experimentais
86

, entendidos como aqueles 

cuja eficácia ainda não foi cientificamente comprovada, sobretudo nos casos em que nenhum 

país pode compra-lo por falta de aprovação ou avaliação, não pode ser objeto de decisões 

judiciais que determinem o custeio pelos entes públicos; 7ª.) A inexistência de protocolo 

clínico no Sistema Único de Saúde ou a ausência de incorporação de tratamento novos não 
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 No caso do Brasil, um novo medicamento é registrado quando a sua eficácia e segurança são comprovadas por 

meio da apresentação, pelo fabricante, dos resultados de ensaios clínicos realizados. Essa medida visa a garantir 

que os medicamentos disponíveis são capazes de fazer o que se propõem e que sua ação não causará danos aos 

seres humanos. Além de justificativa técnica, quando analisada sob o ponto de vista de uma política nacional, a 

possibilidade de registro de vários produtos farmacêuticos para as mesmas indicações propõe-se a minimizar os 

possíveis efeitos de falhas de mercado, pela ampliação da oferta de alternativas terapêuticas semelhantes, 

reforçando a concorrência e, assim, a regulação dos preços. São esses os critérios que norteiam a decisão do SUS 

pela incorporação de um produto farmacêutico e é imprescindível que existam esses parâmetros, racionalizando 

o uso desta ferramenta, tanto do ponto de vista da terapêutica quanto dos recursos públicos. Esse processo 

decisório encontra amparo nas recomendações da Organização Mundial da Saúde desde 1975, quando da 

publicação da primeira Lista Modelo de Medicamentos Essenciais. O SUS trabalha com a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (Rename), que norteia a oferta de medicamentos para o tratamento dos principais 

problemas de saúde da população. Os medicamentos para tratamento das doenças mais raras constam na relação 

do Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional (Portaria de n. 2577/2006-GM/MS). 
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pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a diferença 

entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede 

privada. Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia 

poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas. 

Na análise de outro conflito de interesses suscitado nos autos da suspensão de 

segurança de n. 316/SC
87

, o Ministro Gilmar Mendes, embora reconheça o dever do Poder 

Público de observar o princípio da igualdade, quando da criação e eleição de políticas 

públicas mediante a análise ponderada do mínimo vital, do custo do medicamento ou 

tratamento médico hospitalar, do índice de incidência da patologia a ser combatida e da 

comprovação da eficácia do tratamento, assinala que existem situações em que a garantia da 

dignidade da pessoa humana sempre se sobrepõe, a exemplo do tratamento de neoplasias 

malignas, quando não regularmente disponibilizados pelo Estado. Para ele, a solução desta 

demanda exige a aplicação do princípio da proporcionalidade, sobretudo no que atine à 

relação custo do tratamento/bem estar-saúde do paciente, reiterando ainda o posicionamento 

de que o Poder Público não deve ser obrigado a fornecer medicamentos ou tratamentos:  

 

[...] a) cujos efeitos, senão idênticos, mas parecidos, possam ser 

obtidos com os remédios oferecidos gratuitamente; b) que não geram 

efeitos benéficos comprovados pela ciência, vale dizer, medicamentos 

ainda não aprovados pela ANVISA, ou que são inadequados para o 

caso do paciente postulante; c) cujos custos possam ser reduzidos 

mediante o fornecimento de medicamentos mais baratos, com os 

mesmos efeitos; d) experimentais; e) cujos custos sejam 

desproporcionais aos benefícios que promove; f) para fins puramente 

estéticos; g) a pacientes que não tenham se submetidos aos 

tratamentos previstos pelo SUS, e que têm indicação médica para o 

caso [...]. 

 

Outro enfoque dado à tese de que as demandas individuais ferem o primado da 

igualdade é o fato de que as decisões judiciais tutelam apenas quem tem acesso à justiça, e 
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que esta é uma minoria da população, a qual sequer reflete exatamente o conceito de 

necessitado. Essa busca ocorre, na maior parte dos casos, por aqueles que possuem mais 

conhecimentos, recursos financeiros ou conseguem, de alguma forma, obtenção da tutela por 

meio das Defensorias Públicas ou do Ministério Público. 

É bem verdade que, em face do grave quadro de desigualdade social que assola o 

nosso país, poucos são aqueles que buscam a tutela dos seus direitos em juízo, seja em 

decorrência da hipossuficiência financeira e da omissão do Poder Público quanto à 

estruturação das Defensorias Públicas, seja pelo próprio desconhecimento ou grau sócio 

cultural do indivíduo. 

Porém, tais problemas não podem servir de empecilho ao deferimento de tutelas 

individuais que visem à satisfação de prestações de saúde, notadamente porque a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, protege o direito à vida de todo e qualquer indivíduo.  

Some-se a isso que impedir o acesso à justiça a quem já foi excluído, pelo Estado, 

das prestações públicas de saúde também não é a melhor forma de realizar as exigências do 

princípio da isonomia, sobretudo porque o Poder Judiciário tem o dever de reparar lesão ou 

ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
88

. 

Demais disso, o princípio da igualdade não pode ficar restrito à perspectiva 

meramente formal, de igualdade perante a lei, sobretudo no Brasil, em que a parcela mais 
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 “Apelações cíveis. ECA. Fraldas descartáveis. Estado do Rio Grande do Sul. Município de Getúlio Vargas. 
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universalidade, da isonomia e da igualdade. [...] Apelações desprovidas”.  (BRASIL. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70048310254. Oitava Câmara Cível. Relator: Ricardo 

Moreira Lins Pastl. Julgado em 22 nov. 2012). 
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carente da sociedade não convive com níveis paritários na satisfação das suas necessidades 

elementares. Para o jurista italiano Guido Corso
89

, os direitos sociais são historicamente 

direitos consagrados em favor de indivíduos, que, socialmente, se encontram numa situação 

de desvantagem em relação à coletividade, de modo que a universalidade destes direitos não 

significa que devam ser assegurados de forma idêntica para todas as pessoas, embora, 

abstratamente, correspondam a posições que potencialmente qualquer um pode ocupar, até 

mesmo porque, notadamente no âmbito das prestações de saúde, existem determinados 

tratamentos que nem mesmo os mais abastados economicamente podem suportar. 

Sob a ótica de Mariana Filchtiner
90

, os direitos sociais, ao contrário dos direitos 

civis e políticos, não têm como pressuposto a igualdade no sentido de equiparação formal 

entre os indivíduos, uma vez que o fundamento de existência de tais direitos é exatamente a 

desigualdade fática entre os seres humanos. 

Neste sentido, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde 

deve estar sempre atrelado a uma acepção substancial do princípio da isonomia, na medida em 

que os desiguais devem ser tratados de acordo com as suas desigualdades, em consonância 

com a visão aristotélica da igualdade. Tal proceder decorre da própria origem dos direitos 

sociais, que são, historicamente, direitos estabelecidos em favor de indivíduos que se 

encontravam numa situação de desvantagem em relação à generalidade da população. 

E, ao contrário do que defende parte da doutrina pátria
91

, a universalidade dos 

serviços de saúde não traz, como corolário inexorável, o fornecimento, pelo Estado, de 

prestações de saúde a toda a população indistintamente, assim como a integralidade do 

atendimento não significa que qualquer pretensão de saúde tenha de ser satisfeita nos termos 
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pleiteados, como bem ressalvado pelo entendimento do Ministro Gilmar Mendes supracitado. 

A concepção de igualdade substancial pode ocasionar a restrição do acesso às prestações de 

saúde àqueles que se encontram em situação de hipossuficiência ou à margem da garantia do 

mínimo existencial ou ainda coibir o custeio, pelos entes públicos, de tratamentos 

experimentais ou tratamentos mais caros que possuem alternativas viáveis no próprio Sistema 

Único de Saúde. 

Segundo Guido Corso
92

, ainda que abstratamente os direitos sociais correspondam 

a posições jurídicas que podem ser ocupadas por qualquer cidadão (seja rico ou pobre, sadio 

ou inválido), no aspecto da concretude, esses direitos devem ser reconhecidos como direitos 

dos cidadãos desiguais, cuja efetivação deve ter por base a necessidade de estabelecimento de 

uma equalização entre os diferentes indivíduos. 

Fábio K. Comparato
93

 sustenta que os referidos programas de ação governamental 

constituem instrumentos hábeis a efetivar a justiça distributiva ou proporcional entre os 

indivíduos. Não obstante, o jurista adverte que “um Estado fraco, permanentemente 

submetido às injunções do capital privado, no plano nacional ou internacional, é incapaz de 

atender às exigências do estabelecimento de condições sociais de uma vida digna para todos”. 

Assim sendo, nas demandas que versam sobre o direito social à saúde, o 

Judiciário apenas deve ter o cuidado de não deferir medidas judiciais que venham a ocasionar 

desigualdades entre aqueles que se encontram em idêntica situação fática, a exemplo dos 

pacientes que se encontram nas listas de espera para realização de cirurgias eletivas e/ou 

transplantes
94

 e, ainda assim, desde que não exista uma situação clinicamente comprovada de 
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agravamento do estado de saúde ou iminência do risco de morte, uma vez que o critério 

cronológico das referidas listas
95

 não pode se sobrepor à necessidade de recuperação da saúde 

e preservação da vida humana. 

O imprescindível é que se assegure a todo ser humano acometido por uma 

determinada moléstia "o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da 

ciência médica, independentemente de sua situação econômica” 
96

. 

 

 

3.2 A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada, de modo que, muito embora o Sistema Único de Saúde esteja organizado de 

maneira descentralizada, com direção única em cada esfera de governo, o financiamento é 

efetivado com recursos do orçamento da seguridade social de todos os entes federados, nos 

termos dos arts. 195 e 198, § 1º., ambos da Constituição Federal. 

Além disso, de acordo com a dicção do art. 23, inciso II, da Constituição 

Federal
97

, a competência para cuidar da saúde é comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. No mesmo contexto, a Portaria de nº 373/2002 do Ministério da 

Saúde não atribui responsabilidade exclusiva ao Município ou à União pela prestação dos 

serviços públicos de saúde, e, ainda que assim estabelecesse, não teria força normativa para 

revogar as disposições de ordem constitucional. 
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p. 298. 
97

 Art. 23. “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”; 
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Em igual norte, o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal estabelece que 

compete aos Municípios
98

, mediante cooperação técnica da União e do Estado, prestar 

serviços de saúde à população. 

Trata-se da competência material dos entes públicos quanto à execução dos 

serviços de saúde, de modo que incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, 

solidariamente, cuidar da saúde dos cidadãos. De acordo com Sueli Gandolfi Dallari
99

, a 

possibilidade de execução conjunta das tarefas do Poder Público foi introduzida a partir do 

federalismo cooperativo, como forma de atender aos reclamos sociais de intervenção do 

Estado na concretização de prestações materiais em benefício do indivíduo. 

Ocorre que os entes públicos, quando demandados isoladamente pelos cidadãos, 

têm sustentado em juízo a necessidade de chamamento ao processo dos demais entes, sob a 

justificativa de a regra disposta no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil estabelecer 

uma das hipóteses de litisconsórcio passivo necessário. 

Todavia, a aludida tese jurídica não vem sendo acatada pela jurisprudência 

pátria
100

, uma vez que as prestações que versam sobre o direito à saúde consistem em 
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 Segundo Weichert, “Aliás, o art. 30, inc. VII, acaba por ser redundante, pois é dispositivo que confere aos 

Municípios a missão de prestar serviços de atendimento à saúde da população, já genericamente prevista no art. 

23. Sabe-se, no entanto, que a Constituição é um texto normativo originado de especial momento político, no 

qual cabem normas de reforço. Nesse contexto, a norma do art. 30, inc. VII, reafirma e detalha o comando do art. 

23 [...]”. WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e federação na Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004, p. 138. 
99

 DALLARI, Sueli Gandolfi. Os estados brasileiros e o direito à saúde. São Paulo: Hucitec, 1995, p. 39.  
100

 Processual civil e administrativo. Sistema Único de Saúde. Fornecimento de medicamentos. Responsabilidade 

solidária dos entes federativos. Legitimidade passiva ad causam da União. Repercussão geral declarada pelo 

STF. Sobrestamento. Impossibilidade. Ação movida contra Estado. Chamamento da União ao processo. CPC, 

art. 77, III. Inviabilidade. 1. O funcionamento do sistema único de saúde – SUS é de responsabilidade solidária 

da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam 

para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas 

de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 2. Conforme decidido pela corte especial, o reconhecimento, pelo 

STF, da repercussão geral não constitui hipótese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de 

eventual recurso extraordinário a ser interposto. 3. O chamamento ao processo previsto no art. 77, III, do CPC é 

típico de obrigações solidárias de pagar quantia. Trata-se de excepcional formação de litisconsórcio passivo 

facultativo, promovida pelo demandado, que não comporta interpretação extensiva para alcançar prestação de 

entrega de coisa certa, cuja satisfação efetiva inadmite divisão. 4. Agravo Regimental não provido.  (BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial de n. 1009622/SC.. órgão julgador: 

segunda turma, relator: Ministro Herman Benjamin, diário de justiça de: 14 set. 2010). 
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obrigações de entrega de coisa certa, de natureza indivisível, e não em obrigações solidárias 

de pagar determinada quantia. 

O fato da Constituição Federal ter atribuído responsabilidade solidária aos entes 

públicos quanto à prestação dos serviços de saúde não significa que o cidadão, ao propor 

ações judiciais para fornecimento de medicamentos ou custeio de procedimentos médicos 

(exames, cirurgias, transplantes etc.), tenha que sempre ingressar em desfavor da União, do 

Estado e do Município, uma vez que a formação do litisconsórcio passivo, neste caso, é 

facultativa, e não obrigatória como, equivocadamente, sustentam os entes públicos em sede de 

defesa judicial. 

Trata-se de entendimento assente nos Tribunais de Justiça brasileiros que o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados-

membros e Municípios, de modo que qualquer dos entes federativos tem legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demandas judiciais que objetivam a garantia do 

acesso à medicação e serviços de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 

Outra tese comumente defendida pelos entes públicos é que, de acordo com as 

normativas expedidas pelo Ministério da Saúde, cada ente federativo possui atribuições 

próprias quanto às ações e serviços públicos de saúde.  

Exemplificando, tem-se que a Portaria nº 3.916/98
101

, do Ministério da Saúde, 

aprovou a Política Nacional de Medicamentos e estabeleceu diretrizes, prioridades e 
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 “Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de 

Medicamentos tem como propósito "garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a 

promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais". Com esse intuito, suas 

principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência 

farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária. [...] – grifo para 

destaque. 5. Responsabilidades das esferas de governo no âmbito do SUS: [...] 5.2. Gestor federal: Caberá ao 

Ministério da Saúde, fundamentalmente, a implementação e a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, 

ressaltando-se como responsabilidades: a. Prestar cooperação técnica e financeira às demais instâncias do SUS 

no desenvolvimento das atividades relativas à Política Nacional de Medicamentos; [...] 5.3. Gestor estadual: 

Conforme disciplinado na Lei n.º 8.080/90, cabe à direção estadual do SUS, em caráter suplementar, formular, 

executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.[...] 5.4. Gestor municipal: No 

âmbito municipal, caberão à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes 

responsabilidades: a. coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;[...]. h. definir a 

relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do 
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responsabilidades dos gestores do Sistema Único de Saúde. No mesmo contexto, o pacto pela 

saúde, estabelecido pela Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 e pela Portaria de n. 

2577/2006, prevê que os medicamentos de dispensação excepcional são de responsabilidade 

do Estado, sendo que o Ministério da Saúde deve repassar, mensalmente, os valores 

financeiros para tal custeio mediante comprovação de entrega do fármaco ao paciente. Já os 

medicamentos da assistência farmacêutica na atenção básica ou essenciais devem ser 

distribuídos à população pelos Municípios, muito embora também financiados pela União e 

pelos Estados, na forma do que dispõe a Portaria de n. 2.982/GM, de 26 de novembro de 

2009. 

No que atine aos serviços de saúde, a norma operacional de assistência à saúde 

(NOAS) estabelece que as ações consideradas de média complexidade devem ser prestadas 

pelo Estado. Já as de alta complexidade são de responsabilidade da União, através dos 

hospitais universitários e hospitais referenciados
102

, ou dos Estados, embora também possam 

ser prestadas pelo Município em gestão plena, quando possuírem tais serviços estabelecidos 

na rede hospitalar. 

Com base nessa divisão de financiamentos das ações e serviços públicos de saúde, 

a Justiça Federal da Seção Judiciária da Paraíba tem entendimento consolidado que, quando o 

medicamento pleiteado integra a relação de medicamentos excepcionais, a obrigação de 

cumprimento do pleito, apesar da responsabilidade solidária dos entes públicos, é do 

Estado
103

. 

                                                                                                                                                         
perfil nosológico da população; i. assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde 

de sua população, integrando sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma 

permanente e oportuna;” 
102

 “São unidades de saúde, únicas em algumas regiões do país, capazes de prestarem serviços altamente 

especializados, com qualidade e tecnologia de ponta à população” (www.educação.gov.br). Garantem, também, 

o suporte técnico necessário aos programas mantidos por diversos centros de referência estaduais ou regionais e 

à gestão de sistemas de saúde pública, de alta complexidade e de elevados riscos e custos operacionais. Os 

hospitais universitários são importantes centros de formação de recursos e de desenvolvimento de tecnologia 

para a área de saúde. 
103

 “Rejeito as preliminares levantadas, porquanto, segundo a Portaria do Ministério da Saúde (Portaria nº 

2.577/GM, de 27 de outubro de 2006) cabe aos Estados da Federação definir a lista de medicamentos 
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Neste diapasão, embora nenhuma das esferas de Poder Público possa se mostrar 

indiferente, em face da solidariedade entre elas, é importante que cada ente cumpra com as 

suas obrigações e direcione recursos orçamentários para a efetivação dos serviços públicos de 

saúde, a fim de que não haja sobrecarga para os demais. 

Em verdade, a solidariedade se refere à interpendência existente entre os entes da 

federação, que constituem um sistema único, de modo que, se um não for capaz de suprir as 

necessidades da população, a obrigação deve ser assumida por qualquer dos outros dois entes 

públicos. 

Assim sendo, as demandas judiciais têm edificado novos paradigmas quanto à 

responsabilidade estatal nas prestações de saúde, uma vez que, malgrado não exista 

inconstitucionalidade nas normas internas do Sistema Único de Saúde, que fixam repartições 

de competências entre os entes públicos, para o Supremo Tribunal Federal e a maior parte dos 

Tribunais de Justiça dos Estados, a responsabilidade no fornecimento de medicamentos é 

solidária entre todas as esferas da federação, em virtude da competência comum estabelecida 

na Constituição Federal. 

 

 

3.3 O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, O ATIVISMO 

JUDICIAL E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

Muito se discute, na doutrina pátria, sobre a possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário na criação e efetivação de políticas públicas, uma vez que, para o Poder Público, 

                                                                                                                                                         
excepcionais, adquiri-los e distribuí-los, com ulterior compensação financeira entre Estado e União. [...] No caso 

dos autos, o medicamento Micofenalato de mofetila (CELLCEPT) é previsto para distribuição pelo SUS (itens 

36.181.12-9 da Portaria 2577/2006/MS), o que, a princípio, até dispensaria a intervenção judicial para 

salvaguardar o direito à vida da paciente ora autora, não fosse a injustificada resistência da parte ré em fornecê-

lo.” BRASIL, Justiça Federal Seção Judiciária da Paraíba. Processo nº 0002310-55.2011.4.05.8200. 3ª Vara 

Federal. Juíza Federal Cristiane Mendonça Lage. Data do julgamento: 02 fev. 2012. 
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nestes casos, o magistrado atuaria como legislador positivo ou como administrador, ferindo o 

princípio da separação dos poderes. 

Em princípio, é importante definir as políticas públicas, as quais correspondem 

programas elaborados pelas autoridades governamentais, com a finalidade de atender a 

determinadas demandas sociais ou interesses públicos. Em face de se tratar de um processo 

racional de escolha de prioridades pelos governantes, parte da doutrina assinala que a 

formulação das políticas públicas encontra-se no âmbito da discricionariedade do 

administrador público, democraticamente eleito pelo povo. 

Nesse arremate, o principal enfoque que deve ser dado ao processo de formulação 

e implementação da política pública diz respeito ao tipo de problema que a política visa a 

corrigir, na medida em que ele representará melhorias em benefício da coletividade e deverá 

abranger o maior número possível de cidadãos. 

Contudo, não se pode deixar de observar que o processo de elaboração das 

políticas públicas deve ser dotado de tecnicidade e, na lição de Ana Cláudia Niedhart 

Capella
104

, envolve quatro etapas, quais sejam: a) estabelecimento de uma agenda de políticas 

públicas; b) elenco das alternativas existentes para solução dos problemas propostos; c) a 

escolha dominante entre o conjunto de alternativas possíveis e disponíveis; d) a 

implementação da decisão. Luiz Pedone
105

 acrescenta ainda a etapa de avaliação da 

efetividade da política criada, através da qual são examinados os efeitos esperados, as 

consequências indesejáveis, os impactos gerados no meio social, na economia e na política. 

                                                 
104

 CAPELLA, Ana Cláudia Niehdart. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas 

públicas. In: HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo (org.). Políticas públicas no 

Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007, p. 88. 
105

 PEDONE, Luiz. Formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Brasília: Funcep, 1986, p. 

11/12. 
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Fabrício Juliano Mendes Medeiros
106

 sustenta que o processo de formulação de 

políticas públicas não pode ser dissociado da índole política que o influencia, de modo que 

devem ser criadas com a participação apenas daqueles que detêm o poder de governar, bem 

como dos atores sociais que possuem base na legitimação popular e que prestam contas dos 

seus atos à população, a exemplo dos que compõem os poderes Executivo e Legislativo, os 

partidos políticos, os sindicatos, as associações, os conselhos, etc.. 

Desta feita, para os que defendem o viés político que permeia o procedimento de 

criação e execução das políticas públicas, ao Judiciário só caberia intervir no controle de 

políticas públicas já definidas pelo Executivo ou pelo Legislativo, uma vez que a maior parte 

dos problemas atinentes à efetividade dos direitos sociais, decorre de desvios na execução dos 

programas de governo, e não no processo técnico de elaboração das políticas públicas. 

Segundo Manoel Ferreira Filho
107

, a atuação ativista ou proativa do Judiciário pode acarretar 

uma politização dos magistrados, com comprometimento da imparcialidade das suas decisões. 

Argumentam ainda os defensores da teoria procedimentalista, cujo precursor foi o 

jurista alemão Habermas
108

, que a atuação proativa do Poder Judiciário, na formulação e 

efetivação de políticas públicas, carece de legitimidade democrática
109

, na medida em que o 

texto constitucional se detém a afirmar que todo poder emana do povo, que o exerce por meio 
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 MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes. O ativismo judicial e o direito à saúde. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2011, p. 23. 
107

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O papel político do judiciário na ordem constitucional vigente. 

Revista do Advogado. Associação dos Advogados de São Paulo, ano 28, n. 99, p.90-91, set. 2008.  
108

 Como destaca André Ramos Tavares, na visão procedimental a Constituição é desprovida de valores, não 

possui conteúdo ideológico, preocupação com o ser humano, com o social ou com o econômico. Preocupa-se 

apenas em estabelecer os procedimentos formais para a composição de interesses. “O que esta corrente está a 

defender é que o conteúdo da Constituição seja quase que exclusivamente a previsão de procedimentos que 

estabelecem meios para se alcançar decisões coletivas” (TAVARES, André Ramos, André. A constituição é um 

documento valorativo? Revista Brasileira de Direito Constitucional (RBDC), n.9, jan./jun. 2007, p. 339). 
109

 De acordo com Dworkin, “os canais democráticos são os melhores para a definição de políticas públicas não 

apenas porque uma comunidade deve ser governada por homens e mulheres eleitos pela maioria (democracia), 

mas também porque os meios democráticos têm elementos de maior precisão valorativa para definir as 

prestações positivas positivas do Estado reivindicadas pela população. (DWORKIN, Ronald. Levando os 

direitos a sério. Tradução e notas de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fortes, 2002, p. 132). 
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dos representantes eleitos, o que não se verifica com os magistrados
110

, que são agentes 

públicos que ingressam no cargo por meio de concurso público.  

É certo que, nos Estados Democráticos de Direito, pautados na lei, consagrou-se a 

distribuição de competências entre os poderes, de modo que a relação entre o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário tem como alicerce um sistema de freios e contrapesos ou de 

contenção da atuação de cada parcela do poder, independência esta expressa no art. 2º. da 

Constituição Federal. 

Ocorre que, embora a origem da teoria das diferentes funções do Estado remonte 

às ideias aristotélicas da antiguidade – quando as funções do Estado foram classificadas, no 

livro como executiva, deliberativa e judicial, muitas foram as modificações na teoria clássica 

verificadas ao longo do tempo com a introdução de novas doutrinas políticas. 

Com o advento do Estado Liberal, desenvolveu-se o conceito de que o poder 

deveria ser visto sob a ótica meramente funcional, com o estabelecimento de mecanismos de 

contenção, o que resultou na separação das funções estatais entre os Poderes Legislativo, 

Executivo e Federativo. Conquanto, as funções sistematizadas eram distribuídas por dois 

órgãos (o Parlamento e o Monarca), não existindo uma absoluta necessidade de separação 

orgânica.  

Traçadas as linhas estruturais da separação dos poderes, Montesquieu
111

 delimitou 

a clássica tripartição na sua obra De l´Esprit des Lois, com a finalidade de assegurar a 
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 Para Habermas, a inserção de valores morais na tônica constitucional, ocorrida a partir do Estado Social, 

exige uma interpretação construtivista, o que implica em um “crescimento de poder para a justiça e uma 

ampliação do espaço da decisão judicial, que ameaça desequilibrar a estrutura das normas do Estado clássico de 

Direito, às custas da autonomia dos cidadãos” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade 

e validade. Volume I. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 306). 
111

 “[...] Eis, assim, a constituição fundamental do governo de que falamos. O corpo legislativo, sendo composto 

de duas partes, uma paralisará a outra por mútua faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas pelo 

poder executivo, que o será, por sua vez, pelo poder legislativo. Estes três poderes deveriam formar uma pausa 

ou uma inação. Mas como, pelo movimento necessário das coisas, eles são obrigados a caminhar, serão forçados 

a caminhar de acordo.” (MONTESQUIEU, Charles Louis de. O espírito das leis. Brasília: Editora UnB, 1995, 

p. 123). 
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coibição de abusos de poder, de modo que o princípio da separação dos poderes representava 

uma garantia dos direitos fundamentais de liberdade do indivíduo. 

Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, o preceito sob 

enfoque assumiu a feição de condição de existência dos próprios textos constitucionais, 

conforme se infere da dicção do art. 16
112

.  

Já com a consolidação dos direitos sociais nos textos constitucionais, a função 

estatal foi densamente alterada, deixando de ser eminentemente legislativa em prol das 

liberdades públicas, para se tornar ativa na missão de concretizar políticas de transformação 

da realidade social. Não só o Poder Executivo, mas também o Judiciário sofreu profundas 

alterações em sua estrutura normativa e funcional, de modo a possibilitar uma atuação 

proativa em prol da efetividade dos direitos sociais.  

Se, por um lado, o Poder Público recebeu a incumbência de criar e implementar 

políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, de outro, o 

Judiciário teve sua atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento 

dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 

Segundo Mauro Cappelletti
113

, “a expansão do papel do judiciário representa 

necessário contrapeso, segundo entendo, num sistema democrático de ‘checks and balances’, 

à paralela expansão dos ‘ramos políticos’ do estado moderno”. 

A omissão da Administração Pública em programar políticas públicas em 

benefício da coletividade acarreta notória desarmonia da ordem jurídica, o que faz merecer 

correção judicial, sob pena de transformar em letra morta os dispositivos constitucionais. 

Além disso, apesar de incumbir ao Legislativo e ao Executivo definir a ordem de 

prioridades na distribuição dos recursos orçamentários para consecução das atividades 

administrativas, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, a exemplo do direito à 
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 “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação de poderes 

não tem constituição.” 
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 CAPPELETTI, Mauro. Juízes legisladores Porto Alegre: Antonio Fabris Editor, 1993, p. 19. 
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saúde (vez que decorrente do direito à vida), fazem parte de um núcleo essencial de 

obrigações que o Estado deve sempre encarar como prioritárias. 

Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio da prestação eficiente de 

serviços públicos essenciais não é mero ato discricionário da Administração Pública, mas 

verdadeiro escopo da República Federativa do Brasil (art. 1º., inciso III, da CF). 

Neste sentido, a omissão injustificada do legislador em criar políticas públicas de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos, assim como do administrador de 

conferir prioridades e implementar estas políticas, não deve, e não pode, ser ignorada pelo 

Judiciário sob o simples argumento de que a este poder não cabe interferir nas atividades 

primárias do Executivo e do Legislativo. 

Sobre o assunto, Lênio Luiz Streck
114

 destaca que o legislador constituinte pátrio 

optou por um Estado de cunho intervencionista, como forma de constituir uma sociedade mais 

justa e solidária, com a erradicação da pobreza, de modo que não se pode esperar do 

Executivo e do Legislativo outra atitude senão a de cumprimento dos programas elencados na 

Constituição. Em face disto, na ausência de políticas públicas, “surge o Judiciário como 

instrumento para o resgate dos direitos não realizados".  

Noutro passo, Arruda Alvim
115

 adverte que a interferência do Judiciário nos casos 

de lacunas da lei não configura ato de natureza legislativa, mas mero exercício do poder de 

explicitador do sistema jurídico. 

Isso se verifica porque o ativismo judicial não significa o poder atribuído ao 

Magistrado de criar políticas públicas, uma vez que representa apenas uma postura proativa 

deste na interpretação da norma jurídica posta em conflito, com a expansão do seu sentido e 

alcance, o que, por si só, consubstancia notório rompimento com a postura positivista. 

                                                 
114

 STRECK, Luiz Lênio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção do 

direito. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 44. 
115

 ALVIM, Arruda. Processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 289-290. 
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No entanto, vale ressaltar que a ação do Juiz deve ser limitada pelos preceitos da 

razoabilidade e da possibilidade jurídica, assim como o é a flexibilidade interpretativa das 

normas, de modo que o Magistrado poderá optar pela melhor solução aplicável ao caso 

concreto quando a norma jurídica reguladora o permitir. 

Logo, pode-se aduzir que o princípio da separação dos Poderes, na 

contemporaneidade, tem que ser compreendido à luz dos padrões sociais e democráticos 

instituídos pelo sistema constitucional vigente, e não mais nos moldes hígidos em que foi 

inicialmente concebido pelo Estado liberal, cujo contexto histórico e social era absolutamente 

diverso
116

. 

Há que se destacar também que tanto o Supremo Tribunal Federal
117

 quanto o 

Superior Tribunal de Justiça
118

 tem refutado a tese da Administração Pública de que a 

intervenção do Poder Judiciário no controle da efetividade de políticas públicas acarreta 
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subversão do dogma da separação dos poderes, uma vez que não podem os direitos sociais 

ficar condicionados à boa vontade do legislador ou do administrador. A prevalecer o 

entendimento de impedimento de atuação do Poder Público, restariam comprometidos outros 

princípios de cunho igualmente constitucionais, o que contraria a própria moderna doutrina 

hermenêutica que defende a harmonização das normas e princípios constitucionais 

conflitantes, de modo a buscar a máxima eficácia possível para os preceitos em aparente 

conflito, evitando, com isso, a aplicação de um em detrimento da exclusão do outro. 

Não se pode olvidar também que a conotação atual do princípio democrático 

impõe não apenas a consagração da vontade da maioria, mas, acima de tudo, o respeito aos 

direitos das minorias, de modo que não há que se cogitar em limitação das políticas públicas 

àquelas já definidas pelo Legislativo ou Executivo em prol da coletividade.  

Em suma, a correta interpretação do princípio da separação dos Poderes, em 

matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do 

Judiciário quando a Administração Pública agir, comprovadamente, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei. Extrapolados esses limites, ou em se verificando a omissão do Poder 

Público, a rigidez do preceito deve ser flexibilizada, autorizando-se a intervenção judicial para 

fins de correção da lesão aos direitos e garantias fundamentais, com a consequente 

restauração da ordem jurídica violada. 

Trata-se da adoção de uma visão substancialista dos preceitos constitucionais, 

uma vez que a jurisdição constitucional deve servir como instrumento de construção da 

própria Constituição, na medida em que esta se encontra impregnada de valores, afigurando-

se necessária a adaptação do texto normativo a realidade sócio econômica vigente. 

De acordo com Mauro Cappelletti
119

, nos Estados sociais e democráticos, o juiz 

não pode mais assumir uma postura de mero aplicador do direito, de modo que deverá 
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“aceitar a realidade da transformada concepção do direito e da nova função do estado”, 

contribuindo para imprimir concretude ao conteúdo das finalidades e princípios 

constitucionais, notadamente quanto ao cumprimento do preceito de que incumbe ao Estado 

intervir ativamente na esfera social como forma de reduzir as desigualdades sociais. 

 

 

3.4 O DIREITO FUNDAMENTAL AO MÍNIMO EXISTENCIAL E AS PRESTAÇÕES DE 

SAÚDE 

 

As inúmeras proposições firmadas em torno do conceito do mínimo existencial 

expressam que este apresenta dupla feição: prestacional e garantista, uma vez que, além de 

impedir o abuso de direito e a ponderação com os meios que aptos a satisfazer as condições 

mínimas de sobrevivência, tem caráter de direito social, exigível frente ao Estado. 

A primeira manifestação do mínimo existencial ocorreu na Alemanha, no ano de 

1951, quando o Tribunal Constitucional Federal reconheceu a existência de um direito 

constitucional à assistência social, malgrado a Lei Fundamental deste país ter consagrado a 

ausência de regulamentação, quase absoluta, de direitos sociais. 

Todavia, a primeira decisão explícita sobre o tema foi proferida em 1975, quando 

se elucidou que a assistência aos necessitados constitui uma obrigação do Estado social, 

malgrado se tenha atribuído ao legislador definir quais os limites desta “ajuda social”, a fim 

de não prejudicar o atendimento de outras tarefas estatais de igual importância
120

.  E, com 

base nesse direito ao mínimo existencial, a doutrina alemã, como citado alhures, passou a 

reconhecer a existência de um direito público subjetivo justicializável à assistência social. 
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De outra feita, após o período do pós-segunda guerra mundial passou a se 

desenvolver a ideia de que o princípio da dignidade da pessoa humana, além de atrelado ao 

preceito da liberdade individual, também exige um mínimo de segurança social, o que foi 

reconhecido pelo próprio Tribunal Constitucional Alemão. Bachof identificou duas dimensões 

distintas do mínimo existencial, a saber: 1ª) o direito de não ser privado das prestações 

essenciais à preservação de uma vida condigna; 2ª) o direito de exigir do Estado prestações 

materiais concretas que traduzam a observância do mínimo vital. 

Em verdade, de acordo com a doutrina germânica anteriormente mencionada, a 

garantia das condições mínimas para uma existência digna compõe o conteúdo primordial do 

princípio do Estado Social de Direito, de modo que não se busca estabelecer uma dignidade 

em si mesma, mas a proteção e promoção desta, uma vez que a dignidade não é passível de 

quantificação material. Trata-se de uma garantia que ultrapassa a esfera da mera 

sobrevivência, uma vez que a vida de um ser humano, dotado de racionalidade e de emoções, 

não pode ser reduzida à mera existência. 

Além disso, para os juristas alemães, é preciso distinguir o conteúdo do mínimo 

existencial instituído com supedâneo no direito à vida e na dignidade da pessoa humana, do 

conteúdo do mínimo sociocultural fundado no princípio do Estado social e no da igualdade 

material, cujo objetivo é a inserção do indivíduo no meio social.  

A doutrina germânica consagrou ainda a noção de que o mínimo existencial não é 

passível de quantificação, uma vez que o valor da prestação material destinada a suprir as 

condições existenciais mínimas de um cidadão depende tanto do contexto espacial e temporal, 

quanto do momento sócio econômico vigente.  

No Brasil, a garantia do mínimo vital não se encontra expressa no texto 

constitucional, de modo que o conceito do referido preceito tem sido delimitado pela doutrina 
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e jurisprudência pátrias, ora sendo tratado como princípio fundamental, ora sendo considerado 

um direito fundamental ao mínimo existencial
121

.  

Na realidade, a Constituição Federal somente estabeleceu as condições materiais 

para a existência dos indivíduos (exemplificando, tem-se o direito à saúde, à educação, ao 

lazer, à moradia, à alimentação, a um trabalho digno, à assistência social, entre outras), 

impondo a todos os entes federativos a responsabilidade comum de alcança os objetivos 

atinentes à preservação da dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades sociais. 

Na ordem constitucional brasileira, ao contrário do que se verifica na Lei 

Fundamental Alemã, o direito e garantia fundamental ao mínimo existencial não se encontra 

expresso, mas decorre não apenas do objetivo fundamental da República Federativa do Brasil 

de promover a dignidade da pessoa humana (art. 3º., inc. I, CF), como também do próprio 

conteúdo dos direitos sociais (art. 6º, CF) e, ainda, dos princípios e objetivos da ordem 

econômica (art. 170, CF).  

Demais disso, no ordenamento pátrio, ao contrário do germânico, a dimensão 

sociocultural do direito ao mínimo existencial também deve ser respeitada e promovida, a 

exemplo do direito à educação básica, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de 

Justiça
122

. 

Para Ingo Sarlet
123

, o mínimo existencial decorre do princípio da dignidade da 

pessoa humana, na medida em que este pode ser conceituada como  

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
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garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais 

seres humanos. 

 

Verifica-se que se trata de conceito materialmente aberto, uma vez que o 

legislador constituinte não definiu o conteúdo mínimo dos direitos prestacionais, de modo que 

muito se tem discutido na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a quem incumbe delimitar 

o objeto e a extensão das políticas públicas a serem estabelecidas em prol da coletividade, 

notadamente no âmbito do direito à saúde, em que a escassez dos recursos orçamentários se 

contrapõe à necessidade de custeio de ações e serviços públicos de caráter preventivo, 

curativo e promocional. E, conforme afirmado no primeiro capítulo deste trabalho, não se 

pode relegar ao legislador ordinário a incumbência de regulamentar, de maneira irrestrita, as 

disposições constitucionais, haja vista que, do contrário, a Constituição nada mais seria do 

que um conjunto de cláusulas desprovidas de conteúdo e de força normativa, com completa 

subversão da relação hierárquica vigente na ordem constitucional pátria.  

Na verdade, o que se precisa identificar é a composição do núcleo essencial de 

condutas baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana que possam ser, 

administrativa ou judicialmente, exigíveis do Estado. E, neste diapasão, embora o Legislativo 

e o Executivo possam criar e implementar políticas públicas que consagrem as prioridades 

manifestadas pelo eleitorado em dado momento histórico, estas jamais poderão se encontrar 

em dissonância com as condições essenciais à existência humana (mínimo existencial), sob 

pena de manifesta violação ao preceito da dignidade que se constitui não apenas em 

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 3º., inciso I, da CF), mas também 

pressuposto da igualdade real de todos os homens e da própria democracia participativa. 

Aduz Ana Paula de Barcellos
124

 que: 
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O recurso ao consenso social não introduz um dado de subjetividade 

ou de decisionismo extra à questão ou diverso do que já é comum a 

qualquer interpretação jurídica ou decisão judicial. A interpretação 

como um todo necessita recorrer, com maior ou menor intensidade e 

frequência, ao sentido que razoavelmente se extrai de expressões e 

ideias em dado meio social e histórico. De toda sorte, registre-se 

apenas que só se pode falar de consenso social em um Estado no qual 

os direitos individuais, ao menos os direitos típicos de liberdade, 

sejam respeitados de forma consistente e contínua e no qual a 

imprensa seja livre. No Brasil, felizmente, estas são condições que se 

desenvolveram de forma bastante razoável desde a promulgação da 

Carta de 1988. Certamente é corriqueiro que não haja consenso a 

respeito de muitos temas pontuais no âmbito da sociedade. No que diz 

respeito à dignidade humana, isso também acontece. Superado o 

núcleo básico do princípio, é natural que haja diferentes concepções 

do que significa a dignidade e de como ela pode ser alcançada. 

Entretanto, se a sociedade não for capaz de reconhecer a partir de que 

ponto as pessoas se encontram em uma situação indigna, isto é, se não 

houver consenso a respeito do conteúdo mínimo da dignidade, estar-

se-á diante de uma crise ética e moral de tais proporções que o 

princípio da dignidade da pessoa humana terá se transformado em 

uma fórmula totalmente vazia, um signo sem significado 

correspondente. Se não é possível vislumbrar a indignidade em 

nenhuma situação, ou todos os indivíduos desfrutam de uma vida 

digna – e aí sequer se cogitará do problema –, ou simplesmente não se 

conhece mais a noção da dignidade. 

 

John Rawls
125

 aponta ainda que o mínimo existencial representa o pressuposto de 

exercício dos direitos individuais e políticos, na medida em que a posição equitativa de 

oportunidades para cidadãos em situação semelhante de vida condiciona os princípios da 

diferença e da liberdade, sendo o mínimo vital o pressuposto fático da justiça distributiva. 

Ricardo Lobo Torres
126

 acentua que o direito à alimentação, à saúde e educação, 

embora não sejam originariamente fundamentais, adquirem o status daqueles no que concerne 

à parcela mínima sem a qual a pessoa não sobrevive. 

Há ainda doutrinadores que restringem o mínimo existencial ao que se afigura 

possível de realizar em face das condições fáticas e jurídicas existentes, estando, pois, o 
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referido conceito diretamente correlacionado à reserva do possível.
127

 Trata-se, data máxima 

vênia, de posicionamento equivocado por inverter a ordem valorativa estabelecida pelas 

normas constitucionais, uma vez que, consoante ressaltado adrede, não é o mínimo existencial 

que se encontra condicionado e limitado à reserva do possível, mas sim esta que deve ser 

norteada pela concretização dos elementos essenciais a uma vida digna. 

Outro não é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
128

, sendo 

válido transcrever trechos do acórdão prolatado nos autos do Recurso Especial de n. 

1185474/SC: 

[...] a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do 

governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser 

encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana 

não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das 

escolhas do administrador [...] Porém é preciso fazer uma ressalva no 

sentido de que mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do 

mínimo existencial persista a carência orçamentária para atender a 

todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha 

de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência 

orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o 

Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, 

dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não 

havendo omissão injustificável. 11. Todavia, a real insuficiência de 

recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo 

admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a 

omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, 

principalmente os de cunho social [...].  

 

Neste encadeamento de ideias, o mínimo existencial representa núcleo intangível, 

de modo que não cabe ao Legislador ou ao Administrador, ainda que legitimamente eleitos 

pelo povo, dispensar políticas públicas essenciais à sua efetivação, sob pena de controle pelo 

Judiciário. 
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Além disso, o conteúdo do mínimo existencial diverge de um indivíduo para o 

outro e sua análise exige sempre a interpretação sistemática do contexto familiar, social e 

econômico no qual o ser humano se encontra inserido, não existindo um núcleo padronizado 

de prestações que àquele correspondam.  

Em outros ordenamentos jurídicos, o mínimo existencial passou a ser considerado, 

inclusive, como parâmetro do bloco de constitucionalidade, tendo sido esta também a 

orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) de n. 45
129

, na qual a Corte Constitucional apreciou um veto 

da presidência da República na lei de diretrizes orçamentárias quanto à aplicação dos recursos 

públicos no sistema único de saúde, tendo a reserva do financeiramente possível sido mitigada 

em face da necessidade de preservação da intangibilidade do núcleo integrante do mínimo 

existencial como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta decisão 

considerada notável precedente de controle jurisdicional das políticas públicas. 

Na supracitada decisão sobressaiu o entendimento de que o poder conformador 

conferido ao legislador para fins de escolha das políticas públicas a serem disponibilizadas 

aos cidadãos, assim como o poder discricionário de atuação do administrador, não são 

absolutos, uma vez que a eficácia dos direitos sociais não pode ser comprometida, sob pena de 

não ser assegurado ao indivíduo uma existência digna
130

.  
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No âmbito do direito à saúde, em todas aquelas situações em que se afigura o 

risco iminente de morte, o mínimo existencial deve ser resguardado, a exemplo do que se 

verifica quando o objeto da demanda judicial é o custeio das despesas referentes a leitos de 

terapia intensiva ou a partos. 

Alguns doutrinadores assinalam que o próprio legislador constituinte de 1988 

elencou quatro prioridades ou prestações mínimas nas ações e serviços públicos de saúde, 

quais sejam: (i) a prestação do serviço de saneamento (arts. 23, IX; 198, II; e 200 IV); (ii) o 

atendimento materno-infantil (art. 227, § 1, I); (iii) as ações de medicina preventiva (art. 198, 

II); e (iv) as ações de prevenção epidemiológica (art. 200, II). 

Sueli Gandolfi Dallari
131

 enumera o que considera por atividades sanitárias 

mínimas, quais sejam, a educação sanitária, a assistência nutricional, o saneamento básico, a 

assistência materno infantil, as imunizações e a assistência curativa (fornecimento de 

medicamentos e custeio de tratamentos médicos hospitalares). 

Impende destacar também que, malgrado o princípio da dignidade da pessoa 

humana imponha a consagração do maior número de prestações possíveis em benefício da 

preservação da vida humana, é imprescindível que não sejam violados os princípios da 
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verdadeiros direitos. [...] Em geral, está crescendo o grupo daqueles que consideram os princípios constitucionais 

e as normas sobre direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em 

caso de omissões inconstitucionais.” (KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na 

Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Fabris, 2002). 
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 DALLARI, Sueli Gandolfi. Advocacia em saúde no Brasil contemporâneo. Revista de Saúde Pública, v. 30, 

n. 06, p. 592-601, dez. 1996. 
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razoabilidade, da economicidade e da isonomia no caso concreto, de modo que as decisões 

judiciais não devem conceder tratamentos médicos em condições luxuosas ou exacerbadas, 

uma vez que não se afigura justo que o paciente que pleiteou a intervenção jurisdicional venha 

a dispor de atendimento em instituições privadas com qualidade em muito superior às do 

serviço público, não cabendo ao Judiciário, exceto em casos excepcionais de descumprimento 

das decisões, escolher hospital da rede privada ou suplementar. 

O certo é que, embora o princípio da razoabilidade imponha o sacrifício ou a 

minoração de determinadas prestações, o reconhecimento de direitos públicos subjetivos a 

ações e serviços públicos de saúde não deve se restringir apenas às hipóteses de iminente risco 

de morte, uma vez que a vida humana não pode ser reduzida a uma mera existência animal. 

Os Tribunais de Justiça Estaduais
132

 têm obtemperado que, nas ações propostas 

pelos cidadãos em que se pleiteia o fornecimento gratuito de medicamentos, a inexistência de 

protocolos clínicos ou a ausência de elenco do fármaco nas listas do SUS não podem 
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 Decisão monocrática. Apelação cível. Direito público não especificado. Fornecimento de medicamentos. 

Medicamentos: Foraseq 12/400 mcg e Spiriva Respimat 4 ml. Enfermidade: Bronquite Crônica (CID J42) e 

Enfisema Pulmonar (CID J43) Custo mensal: R$ 323,42. Legitimidade passiva. Competência comum. Entes 

federados. Solidariedade. A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela 

descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, bem como pelas listas de medicamentos 

especiais e excepcionais, já que se impõe ao Poder Público realizar todas medidas necessárias à preservação da 

garantia constitucional à saúde. Assim, presente a legitimidade passiva na demanda. Lista. Restrição. 

Descabimento. Medicamento indicado. Fornecimento. Descabe restringir a responsabilidade do Poder Público ao 

fornecimento de medicamentos presentes nas listas do SUS, já que implicaria verdadeira mitigação da garantia 

constitucional do direito à vida e à saúde, devendo, portanto, ser prestados os tratamentos indispensáveis a 

preservação do mínimo existencial. Eficácia do medicamento. Registro que o médico que atendeu ao paciente é 

quem tem melhores condições de avaliar seu estado de saúde e receitar o tratamento mais indicado para o caso. 

Da repartição de competências do sistema único de saúde. A descentralização e a hierarquização dos serviços e 

ações do Sistema Único de Saúde, bem como as listas de medicamentos especiais e excepcionais não têm o 

condão de afastar as previsões constitucionais que determinam ser, também, o Estado (gênero) responsável pelo 

fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de saúde do cidadão. Princípios da reserva do 

possível e limitação orçamentária. Não há nos autos prova de que o Município não tenha condições de custear o 

fornecimento dos medicamentos postulados pela parte autora ou que existam outras prioridades que com o seu 

custeio acabariam por ficar desatendidas, prejudicando a comunidade. Bloqueio de valores. Cabível o bloqueio 

de valores, em caso de descumprimento de comando judicial, pois ao juízo faculta a lei, sejam determinadas as 

medidas necessárias para o seu cumprimento. Honorários ao fadep. Município. Possibilidade. É possível a 

condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois, no 

caso, não se opera o instituto da confusão. Os honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 se mostram 

adequados ao caso, tendo em vista a simplicidade da demanda e o grande número de processos similares que 

percorrem o judiciário, estando de acordo com os parâmetros do art. 20 do Código de Processo Civil. Apelos 

desprovidos. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 

70048481303, órgão julgador: primeira câmara cível, relator: Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 05 set. 

2012). 
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representar obstáculo à garantia constitucional do direito à vida e à saúde, face à necessidade 

preservação do mínimo existencial.  

Isso sem mencionar que, ainda que exista medicamento similar ao pleiteado pelo 

paciente nas portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, o profissional da área médica que 

acompanha o tratamento de saúde é quem reúne melhores condições de avaliar o estado do 

indivíduo e informar se é ou não possível a substituição do fármaco por qualquer outro, de 

modo que o Judiciário não deve mitigar a responsabilidade estatal, tampouco determinar a 

modificação do medicamento sem que possua laudo médico que assim recomende. Assim 

sendo, o mínimo existencial não contempla a discricionariedade administrativa quanto à 

escolha fixa e imutável do tipo de prestação de saúde a ser fornecida ao cidadão necessitado. 

Na realidade, professar rigorosamente os protocolos clínicos do SUS é permitir 

que o Poder Público possua um mecanismo para burlar as normas constitucionais, sobretudo à 

da dignidade da pessoa humana, da qual decorre o direito público subjetivo ao mínimo 

existencial. Aliás, se tais protocolos realmente assegurassem o direito à saúde, observando e 

assegurando as normas constitucionais, não existiriam inúmeras demandas judiciais 

objetivando ao fornecimento de tratamentos médicos. 

Em face, pois, da necessidade de se atribuir aplicabilidade imediata (art. 5º., §§ 1º. 

e 2º., da CF) , bem como a máxima efetividade possível aos preceitos constitucionais, 

notadamente àqueles que estabelecem direitos e garantias fundamentais, não se pode olvidar 

que as prestações de saúde devem ser asseguradas sempre que necessárias à garantia do 

mínimo existencial e, via de consequência, à preservação de uma vida digna.  
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Outro não foi o entendimento manifestado pelo Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Ricardo Lewandowisk
133

, quando da relatoria do recurso extraordinário de n. 628293, 

conforme se infere de transcrições do aludido acórdão: 

[...]  O direito a saúde é direito constitucionalmente garantido; A 

reserva do possível está limitada pelo atendimento do mínimo 

existencial; Sendo o direito a saúde reconhecido como fundamental e 

de cunho positivo não pode o Estado fazer qualquer alegação para o 

seu descumprimento; Cabe ao aplicador garantir a maior efetividade a 

norma, sob pena das normas de cunho prestacional se tornarem 

meramente programáticas; A ponderação de interesses, no caso em 

exame, é inafastável e nenhum bem pode prevalecer ao direito à vida e 

com o mínimo de dignidade; Recurso conhecido e improvido; 

Sentença ratificada na integralidade [...]. 

 

Vislumbra-se, portanto, que a garantia da efetivação dos direitos prestacionais não 

há como formular dogmas com o intuito de resolver a questão na ideia do tudo ou nada, seja 

no sentido de negar a priori a sindicabilidade de direitos prestacionais remetendo a uma visão 

autoritária de mérito do ato administrativo e de separação dos poderes, seja na adoção de 

concepção absolutista na qual direitos fundamentais sociais devem ser concretizados pelo 

Judiciário sem qualquer consideração sobre limitações orçamentárias, complexidade da 

matéria, impacto nas políticas gerais de inclusão social, entre outras. 

Neste contexto histórico, esses direitos foram considerados como posições 

jurídicas prima facie, que podem ser limitadas em graus variados, a depender do caso 

concreto. A norma-princípio, que abarca inicialmente extenso rol de opções possíveis para sua 

concretização, será reduzida em exame de ponderação ao alcance que sacrifique em menor 

escala os interesses colidentes. 

O retrocitado modelo ponderativo formulado pelo jurista alemão é muito útil para 

aferir a exigibilidade, na medida das possibilidades, de direitos fundamentais sociais em face 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário de n. 628293, órgão julgador: Tribunal 

Pleno, relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 02 ago. 2011, publicado no diário de justiça 

eletrônico de n.  149, de  04 ago. 2011.  
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dos princípios jurídicos (separação dos poderes) e limites fáticos (reserva do possível) 

contrapostos, ou seja, para averiguar qual princípio tem maior peso. 

 

 

3.4.1 A reserva do possível e o controle de políticas públicas de saúde pelo Judiciário 

 

O tema da reserva do financeiramente possível, notadamente no que pertine à 

eficácia dos direitos de segunda dimensão (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo 

adimplemento, pelo Poder Público, impõe a implementação de prestações positivas, o que, em 

regra, exige a análise das possibilidades orçamentárias do Estado.  

É comum se argumentar que os recursos da saúde não são suficientes e que é 

preciso aumentar o aporte financeiro para o setor. Trata-se de assertiva inolvidável. Segundo 

dados do Ministério da Saúde, de 2002 a 2007, os gastos com ações do orçamento voltadas ao 

financiamento da aquisição de medicamentos de alto custo aumentaram em 323,7%
134

. E tais 

ações não incluem os recursos alocados no programa farmácia popular e o financiamento da 

oferta de antineoplásicos, que é feito por meio do pagamento ao prestador de montante de 

recurso para atenção integral ao paciente de câncer. Ocorre que o aumento do gasto total do 

Ministério da Saúde foi de apenas 9,6%, no mesmo período
135

. 

Diante deste quadro, para a Administração Pública, em restando concretamente 

comprovada a incapacidade financeira do ente estatal, a eficácia dos direitos sociais restaria 

comprometida na medida dos limites orçamentários, face à necessidade de observância dos 

princípios da legalidade e a cláusula da reserva do financeiramente possível. 
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 AMARAL, Gustavo. Saúde Direito de Todos, Saúde Direito de Cada Um: reflexões para a transição da 

práxis judiciária. In. NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Augusto da (Coord.). O CNJ e os 

desafios da efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 93. 
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 ROSA MENDES e VIEIRA, Andrea Cristina e Fabiola Sulpino. Evolução dos gastos do Ministério da Saúde 

com medicamentos. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/estudo_gasto_medicamentos.pdf>.  Acesso em: 10 jan. 2013. 
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Sucede que a aplicação incorreta de recursos públicos pelo Poder Público (seja 

pelo Legislativo, quando da destinação das verbas orçamentárias, seja pelo Executivo, quando 

da definição das políticas públicas) não poderia criar obstáculo à eficácia e vinculatividade 

dos direitos sociais fundamentais, uma vez que devem ser preservadas as condições materiais 

mínimas de existência.  

Em face disso, impõe-se a necessidade de verificar até que ponto a cláusula da 

reserva do possível pode ser invocada em detrimento do cumprimento dos comandos 

constitucionais, formulando-se uma análise sistemática dos princípios da legalidade 

orçamentária e da separação dos poderes, bem como da garantia do mínimo existencial, 

especificamente no que atine às demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos ou 

o custeio de tratamentos médicos (exames, cirurgias, implantes etc.) para a população carente 

de recursos financeiros. 

A cláusula da reserva do possível tem origem nas proposições dos juristas 

alemães. No Tribunal Constitucional Alemão, o leading case, mencionado na BverfGE 

(coletânea de decisões) de n. 33, s. 333
136

, foi julgado em 18 de julho de 1972 e se referia à 

restrição do número de vagas em universidades públicas, tendo em vista o preceito contido no 

art. 12, § 1º, da Constituição Alemã, segundo o qual todos os alemães tinham o direito de 

escolher, livremente, o lugar de sua formação escolar e profissional. Como solução para o 

problema, o Tribunal Federal germânico decidiu que determinadas prestações estatais se 

encontram condicionadas àquilo que o indivíduo pode, com razoabilidade, exigir da 

sociedade, o que se chamou de reserva do possível (vorbehalt dês môglichen). 

A jurisprudência alemã remonta ao entendimento de que as prestações que 

possam ocasionar um desequilíbrio no sistema jurídico, afetando a igualdade material e os 
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 KRELL, Andréas Joaquim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) caminhos 

de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2002, p. 52, apud BIGOLIN, Giovani. A 

reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos direitos sociais. Revista de doutrina do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região. Disponível em <http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br>. Acesso em 22 set. 
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princípios do Estado social, violam a reserva do possível, de modo que sua concretização 

exige uma ponderação entre os interesses contrapostos. 

Todavia, Härbele
137

 adverte que a aplicação da reserva do possível não pode servir 

como justificativa para exonerar o Estado do dever de efetivar direitos fundamentais. Todavia, 

não se pode exigir deste o impossível, de modo que os parâmetros de restrição das prestações 

estatais devem ser objetivamente ponderados e graduados. 

Na Alemanha, a reserva do possível se apresenta sob dupla dimensão, uma vez 

que, além da prestação atinente aos direitos sociais estar na dependência dos recursos 

orçamentários, a disponibilidade de tais verbas deve ser feita nos limites do razoável. 

No ordenamento jurídico pátrio, além da ausência de disciplinamento no texto 

constitucional, que apenas consagra a destinação de certos percentuais da arrecadação de 

impostos para certas atividades (saúde e educação), ainda não existe um consenso quanto à 

natureza jurídica (para uns, é tida como princípio e, para outros, como uma cláusula restritiva 

de direitos fundamentais) e os limites da reserva do possível. Entende-se também que se trata 

de uma “condição da realidade que influencia na aplicação dos direitos fundamentais” 
138

. 

Sob a ótica de Ingo Sarlet
139

, a limitação orçamentária constitui a dimensão fática 

da cláusula da reserva do possível (custos dos direitos sociais), ao passo que a dimensão 

jurídica se encontra atrelada à capacidade jurídica ou ao poder de disposição que deve ser 

detentor o destinatário das prestações materiais decorrentes dos direitos fundamentais sociais. 

Ainda no que se refere à questão orçamentária, tem-se que a escassez de recursos 

orçamentários acarreta um notável descompasso entre as infinitas necessidades dos cidadãos e 

as finitas possibilidades do Estado (notadamente no âmbito do direito à saúde, cujos gastos 
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 Apud in KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do possível – e a efetividade dos direitos sociais no 

direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 71. 
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 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais. Efetividade frente à reserva do possível. 

Curitiba: Jurá, 2008, p. 200. 
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crescem geometricamente em face da universalidade do sistema único de saúde), o que, para 

Amaral
140

, significa que as prestações materiais decorrentes dos direitos sociais não 

correspondem, necessariamente, a um dever estatal, sendo despidas da necessária correlação 

entre direito e dever, posição da qual discordamos uma vez que eventual colisão entre normas 

constitucionais devem ser resolvidas pelo critério da ponderação, de modo que o dever existe, 

podendo ser a contraprestação correspondente limitada, modificada ou postergada. 

 Sob a mesma ótica, os juristas Norte Americanos Stephen Holmes e Cass R. 

Sunstein
141

 assinalam que os direitos fundamentais (inclusive os direitos de primeira 

dimensão ou direitos de liberdade) devem ser definidos como poderes individuais, uma vez 

que derivam da condição do indivíduo enquanto membro de uma sociedade, de modo que 

estão sujeitos a investimentos seletivos de recursos escassos. Acrescentam também que não se 

tratam de direitos invioláveis e peremptórios, pois tudo aquilo que possui custo financeiro 

configura uma pretensão relativa. 

Contudo, impende advertir que a reserva do possível, ressalvada a existência de 

motivo justo, devidamente comprovado, não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade 

de se exonerar do cumprimento das obrigações constitucionais, especialmente quando essa 

conduta governamental possa comprometer a efetividade dos direitos fundamentais.  

Daí a ponderação de Ana Paula de Barcellos
142

 no sentido de que, embora a 

limitação dos recursos orçamentários seja uma realidade que não se pode ignorar, o jurista (ou 

magistrado) - ao interpretar a norma ou ao determinar a realização da prestação material 

reclamada pelo cidadão - não pode esquecer que a finalidade do Estado, ao arrecadar recursos 

e convertê-los em contraprestações (obras), prestação de serviços, criação e efetivação de 
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 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez de 

recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 130. 
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 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights. New York: Norton, 1999. Apud: BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial de n. 811.608/RS, órgão julgador: primeira turma, Relator: 

Ministro Luiz Fux, Diário da Justiça: 04 jun. 2007, p. 314.  
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  BARCELOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 
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políticas públicas, é justamente concretizar os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, sobretudo no que se refere à promoção do bem estar do homem, o que 

inclui, além da proteção aos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. 

Em face disto, os recursos orçamentários devem ser destinados, prioritariamente, à 

consecução destas prestações materiais essenciais à dignidade da pessoa humana, e, só depois 

de alcançado esse objetivo, é que os recursos remanescentes podem ser investidos em outros 

projetos. Assim sendo, “o mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de 

prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.”
143

  

Em igual norte, José Reinaldo Lima Lopes
144

 adverte que, embora o Executivo 

possua discricionariedade para alocar recursos orçamentários de acordo com as prioridades 

definidas por seus dirigentes, democraticamente eleitos pelo povo, na hipótese de omissão do 

Poder Público ou de ineficiência dos programas de governo estabelecidos, nada obsta a 

intervenção do Judiciário por meio de demandas de caráter social. Por seu turno, neste tipo de 

ação, está em cheque não apenas a atuação jurisdicional, mas o próprio Estado, a quem 

incumbe garantir as condições de sociabilidade. 

No tocante às prestações de saúde propriamente ditas, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro vem entendendo que o Estado cumpre seu dever, quando assegura o 

“mínimo existencial sob o limite da reserva do possível”, posicionamento que vem sendo 

adotado para indeferir pedido de condenação dos entes públicos ao fornecimento de aparelho 

auditivo, quando não demonstrada a indispensabilidade do equipamento para preservação da 

saúde do paciente
145

, ressalvada a hipótese em que reste caracterizada a possibilidade de 

agravamento ou perda da capacidade auditiva
146

. 
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 Idem, ibidem. 
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 LIMA LOPES, José Reinaldo. Crise da norma jurídica e reforma do judiciário. In: FARIA, José Eduardo 

(org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 64. 
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 “I) Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de aparelho auditivo. Sentença de improcedência. - II) A 

universalização da saúde é objetivo da República (arts. 196 e 200, CF), constituindo um direito de todos e dever 

do Estado, a quem a Constituição encarrega de prover os meios suficientes para garanti-lo aos necessitados. - III) 
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Para o jurista português Jorge Reis Novais
147

, a reserva do possível constitui um 

verdadeiro “mandado de otimização dos direitos fundamentais”, na medida em que impõe ao 

Estado não uma garantia absoluta de inviolabilidade e de tutela da autodeterminação 

individual, mas o dever jusfundamental de, tanto quanto possível, promover as condições de 

efetivação das prestações materiais. 

Tal dever decorre, inclusive, do princípio da progressividade exposto no art. 2º., 

item 1, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (do 

qual o Brasil é signatário, conforme se verificam dos Decretos Federais de n. 226, de 12 de 

dezembro de 1991 e de n. 591, de 06 de julho de 1992), uma vez que, de acordo com o 

referido preceito, cada Estado signatário se comprometeu a adotar medidas que assegurem a 

concretização dos direitos reconhecidos (entre os quais se inclui o direito à saúde – art. 12 do 

tratado internacional) até o máximo dos recursos disponíveis. Assim sendo, o incremento de 

recursos orçamentários deve ser direcionado à otimização progressiva da efetividade dos 

direitos fundamentais. 

Não se pode também olvidar que, em um país assolado pela desigualdade social 

como o Brasil, cujos serviços públicos são historicamente negligenciados e subfinanciados, a 

                                                                                                                                                         
Entretanto, a utilização de prótese auditiva não se constitui em tratamento de doença ou é essencial para a 

sobrevivência da autora, visando apenas ampliar a sua capacidade de audição. - IV) O Poder Público, ao negar ao 

cidadão o fornecimento de aparelho de surdez a ele recomendado, não viola o direito à vida ou à saúde, nem 

comete qualquer ilegalidade, porque não está obrigado a tanto. - V) Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível de n. 0152819-

07.2006.8.19.0001. Órgão julgador: quarta câmara cível. Relator: Desembargador Paulo Maurício Pereira, data 

do julgamento: 01 dez. 2009). 
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data do julgamento: 11 mar. 2010). 
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 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 
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reserva do possível deve ser sempre vista com ressalvas, na medida em que o que se 

vislumbra, na maior parte das demandas judiciais, é que o Estado utiliza, genericamente, o 

argumento da escassez de recursos públicos para obstar a intervenção judicial na efetivação 

das políticas públicas. Não se vê sequer a apresentação de documentos que comprovem a 

correta alocação e aplicação dos recursos orçamentários, tampouco a demonstração de que o 

ente público aplica, integralmente, os percentuais mínimos de financiamento dos serviços e 

ações de saúde, estabelecidos pela Emenda Constitucional de n. 29/2000 e regulamentados 

pela Lei Complementar Federal de n. 141/2012. 

Reportando-se à impossibilidade de utilização da reserva do possível como 

limitador do preceito da aplicabilidade imediata dos direitos prestacionais, Dimitri Dimolius e 

Leonardo Martins
148

 assinalam que o “possível” não é uma grandeza que possa ser aferida 

objetivamente quando se cogita da atuação estatal. Além disso, para o Estado existe um 

extenso rol de medidas administrativas que podem tornar possível a satisfação de determinada 

prestação, a exemplo da possibilidade de realocação de recursos orçamentários, a redução das 

despesas com o funcionamento da máquina estatal, a contração de empréstimos e o aumento 

da arrecadação de tributos. Assim, “a suposta ‘impossibilidade de cumprir um dever estatal 

indica a ausência de vontade política para o seu cumprimento”. Os referidos autores defendem 

também a possibilidade de controle de constitucionalidade sobre a lei orçamentária anual, a 

fim de que sejam atendidas as demandas concretizadoras de direitos sociais. 

Paulo Caliendo
149

 acrescenta a isso que a mera alegativa de insuficiência de 

recursos orçamentários sem a correspondente comprovação deve implicar na 

responsabilização do administrador público. 
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 DIMOLIUS e MARTINS, Dimitri e Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3. ed., rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2011, p. 99-100. 
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 CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do Direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 204. 
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Em face dessa ausência de transparência e de efetivo controle dos recursos 

públicos, os Tribunais Pátrios, notadamente o Superior Tribunal de Justiça
150

 e o Supremo 

Tribunal, têm refutado a tese da reserva do possível quando em confronto com a necessidade 

de concretização do direito fundamental à saúde e, consequentemente, preservação do direito 

à vida. 

Em voto proferido em sede de ação civil pública proposta para disponibilização de 

vagas em unidades de terapia intensiva em hospital da rede pública de saúde, o Ministro 

Herman Benjamim destacou que “a reserva do possível não configura carta de alforria para o 

administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa 

humana [...]” 
151

. 

Em idêntico norte, para o Supremo Tribunal Federal
152

, a escassez, sempre 

drástica, de recursos públicos acarreta a instauração de situações de conflituosidade, seja no 
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 Processual civil. Administrativo. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Implementação 

de políticas públicas concretas. Direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88). Eficácia imediata. Mínimo existencial. 

Reserva do possível. Acórdão recorrido que decidiu a controvérsia à luz de interpretação constitucional. 

Competência do colendo Supremo Tribunal Federal. Violação do art. 535, I e II, do CPC. Não configurada. [...] 

O Ministro Celso de Mello discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito entre deficiência 

orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: "Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais 

premissas, significativo relevo ao tema pertinente à 'reserva do possível' (Stephen Holmes/Cass R. Sunstein, 'The 

Cost of Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre 

onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo 

Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas 

individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-

se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo 

financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, 

a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a 

limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se 

mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade 

financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável 

propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 

cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 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. [...] 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, nesta parte, desprovido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial de n. 

811.608/RS, órgão julgador: primeira turma, Relator: Ministro Luiz Fux, Diário da Justiça: 04 jun. 2007, p. 314). 
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que se refere à execução de políticas públicas já consagradas nos textos normativos, seja 

quanto à efetividade de direitos sociais (constitucionalmente previstos, mas ainda não 

regulamentados pelo legislador ordinário). E a ausência de disponibilidade orçamentária faz 

com que o Poder Público acabe realizando “escolhas trágicas” 
153

. Contudo, a Corte Suprema 

tem consagrado o entendimento de que a opção do Executivo deve ter sempre como 

parâmetro a intangibilidade do mínimo existencial em face do postulado da dignidade da 

pessoa humana (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III). 

Vislumbra-se, pois, que “a cláusula da reserva do possível - que não pode ser 

invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”, até mesmo porque o 

princípio da proibição do retrocesso impede, na seara dos direitos fundamentais de caráter 

social, que, uma vez atingido determinado nível de efetivação de um direito fundamental, 

venha a ocorrer uma futura redução ou supressão pelo Estado. 

Na lição de Vicente de Paulo Barreto
154

, a reserva do possível vem acompanhada 

de “três falácias”, escoltadas a efeito pelo pensamento neoliberal com vistas a negar-se a 

possibilidade de exigibilidade dos direitos fundamentais. Segundo o autor, a primeira dessas 

falácias se subsume ao argumento de “os direitos sociais serem direitos de segunda ordem”, 

isto é, não se acham no momento fundador do Direito, como os direitos civis e políticos, de 

modo que servem apenas como instrumento subsidiário à efetivação destes últimos. Não 

obstante, o jurista critica essa posição, uma vez que os direitos sociais não se justificariam 

exclusivamente para compensar as desigualdades sociais, pois correspondem a “núcleos 

integradores e legitimadores do bem comum, pois será através deles que se poderá garantir a 
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Direitos Fundamentais Sociais: Estudos de Direito Constitucional, Internacional e Comparado. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003. p. 118-120. 



118 

 

segurança, a liberdade, a sustentação e a continuidade da sociedade humana”. A segunda 

falácia política relaciona-se ao argumento de que os direitos fundamentais sociais apresentam 

a sua exigibilidade condicionada ao vigor econômico estatal. Em detrimento desta falácia, 

explica o autor que a existência de recursos públicos disponíveis para a efetivação destes 

direitos depende de escolhas políticas, que definirão a destinação dos recursos por meio de 

políticas públicas necessárias à concretização destes direitos. Desse modo, o argumento da 

necessidade de uma economia forte não é subsistente, pois bastaria “vontade política” para 

destinar os recursos necessários. A terceira falácia, por derradeiro, relaciona-se, mais 

propriamente, ao argumento da reserva do possível, que, segundo o autor, de modo análogo, 

pode ser rechaçada, pois ela busca atrelar a efetivação dos direitos sociais à existência de 

recursos, ignorando que os custos são inerentes para a concretização de todos os direitos, até 

mesmo os civis e políticos, de maneira que o estabelecimento de uma relação de continuidade 

entre a escassez de recursos e a afirmação de direitos acaba tendo como consequência a 

ameaça à existência de todos os direitos. 

Fábio Konder Comparato
155

 defende a noção de que as verbas vinculadas à 

efetivação dos direitos sociais devem ser detalhadamente discriminadas nos orçamentos 

públicos. Além disso, ao Executivo não caberia optar entre fazer ou não fazer a previsão das 

referidas despesas orçamentárias, tampouco poderia contingenciar, deixar de repassar ou de 

liberar os recursos públicos a tantos destinados, o que ocorre com muita frequência, sobretudo 

no âmbito da saúde pública, em que se verifica o reiterado desabastecimento de 

medicamentos e insumos, bem como a paralisação de equipamentos defeituosos nos hospitais 

da rede pública por ausência de repasse de verbas pelo ente público para reposição de 

estoques ou mesmo para pagamento de fornecedores. 
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E esse dever estatal de aplicação dos recursos públicos destinados à efetivação dos 

direitos sociais no maior grau possível decorre também da disposição expressa no art. 8º., § 

2º., da Lei Complementar Federal de n. 101/2000, que exclui a possibilidade de limitação de 

despesas públicas advindas de obrigações constitucionais e legais atribuídas ao ente estatal
156

. 

Isso sem mencionar que, no âmbito do direito à saúde, o art. 36, caput, da Lei de 

n. 8.080/90, impõe aos Conselhos de Saúde, com base nas proposições formuladas durante as 

Conferências de Saúde (com ampla participação da sociedade e de técnicos da área), a 

elaboração do “Plano de Saúde” compatibilizando as necessidades das políticas públicas com 

a disponibilidade de recursos. 

Some-se a isso que a ausência de disponibilidade financeira para a efetivação dos 

direitos sociais só pode ser considerada quando esgotadas as possibilidades de remanejamento 

entre as rubricas ou verbas orçamentárias, uma vez que existem projetos ou programas 

públicos que podem ser postergados ou preteridos em detrimento da garantia das condições 

mínimas para promoção da dignidade da pessoa humana. Exemplificativamente, tem-se que o 

Poder Público não pode alegar a insuficiência de recursos para a execução de determinada 

política pública de saúde, na hipótese de existir recursos disponíveis para despesa com 

propaganda governamental. 

Sob este enfoque, inúmeras têm sido as decisões judiciais, inclusive no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
157

, determinando a realocação ou o 
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 “Assim, no caso brasileiro, existe uma obrigação constitucional expressa para o Estado destinar recursos 

necessários à satisfação dos direitos fundamentais sociais. Se esta alocação de recursos não se verifica nos 

termos da Constituição, em respeito aos parâmetros nela previstos, tem-se uma clara violação do comando 

explícito de dotar determinada porcentagem do orçamento a despesas com educação, com a saúde, com a 

assistência social, com a previdência. Trata-se da violação a uma regra, em primeira análise, e, 
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orçamentária”. (OSLEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais. Efetividade frente à reserva do 

possível. Curitiba: Juruá, 2008, p. 224). 
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bloqueio de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial e, consequentemente, 

efetivação dos direitos fundamentais prestacionais, embora muito se tenha questionado quanto 

à legitimidade do Judiciário para interferir no orçamento público, o que também será objeto 

de estudo adiante. 

O grande problema que se verifica no Brasil é que a legislação existe, mas, 

raramente, é bem aplicada, ainda se mostrando muito ínfima a participação popular no 

controle orçamentário e no processo de elaboração, criação e efetivação das políticas públicas. 

Infere-se, portanto, que a efetivação dos direitos fundamentais, notadamente do 

direito social à saúde que se encontra atrelado ao direito à vida, não pode ser resultado de um 

juízo discricionário do legislador ou do administrador, de modo que a reserva do possível só 

pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial, quando restar comprovada a real 

insuficiência de recursos mesmo após a alocação de verbas orçamentárias, uma vez que a 

omissão do Poder Público não pode ser albergada pela desculpa de escassez de recursos 

financeiros. 

 

 

3.4.2 O princípio da proibição do retrocesso social e o direito à saúde 

 

O preceito da proibição de reversão guarda íntima relação com a noção de 

segurança jurídica, uma vez que tal preceito “passou a ter status de subprincípio concretizador 

do Estado de Direito” 
158

, na medida em se faz necessário assegurar ao indivíduo proteção 

contra atos – seja do Poder Público, seja de particulares – que tenham como resultado a 

violação de direitos individuais ou coletivos. 
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A segurança jurídica representa, em verdade, uma garantia contra instabilidades 

que venham ocorrer na ordem jurídica, assegurando ainda a confiabilidade das instituições 

estatais e sociais. 

Em face disso, tem-se que a proteção que se deve conferir aos direitos 

fundamentais é não apenas contra a prática de atos de cunho retroativo - que possam atingir a 

coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, mas também contra medidas de 

caráter retrocessivo – a exemplo de uma emenda constitucional que venha a suprimir o direito 

social à moradia, ainda que os efeitos de tal medida sejam prospectivos ou de aplicabilidade 

não retroativa. 

E como instrumento de positivação desse princípio – cognominado pela doutrina 

como proibição ou vedação de retrocesso – na ordem constitucional brasileira, podemos citar 

tanto o art. 5º., inciso XXXVI, da Constituição Federal, que proscreve ao legislador a 

aprovação de leis que prejudiquem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada, assim como o art. 60, § 4º, que estabelece o núcleo intangível do direito 

constitucional brasileiro, proibindo até mesmo a deliberação legislativa sobre propostas de 

emendas à Constituição que tenham por objetivo suprimir a forma federativa de Estado, o 

voto direito, secreto e universal, a separação dos Poderes e os direitos e garantias 

fundamentais. 

Há que se ressaltar ainda que o princípio da proibição de retrocesso não se 

restringe ao legislador constitucional, uma vez que a doutrina discute até que ponto o 

legislador ordinário pode retroceder ou suprimir normas de implementação dos direitos 

fundamentais. Exemplificando, Ingo Sarlet
159

 questiona se seria possível desconstituir, parcial 

ou totalmente, o sistema da seguridade social, ou mesmo se seria admissível a flexibilização 

dos direitos e garantias dos trabalhadores. 
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Demais disso, apesar do problema ter maior repercussão no âmbito dos direitos 

sociais, o fenômeno da vedação de regressividade se manifesta na seara de todos os outros 

direitos fundamentais, face à generalidade expressa no art. 60, § 4º, da Constituição Federal.  

No âmbito da justiça social, o problema se afigura de maior proporção porque, 

além da dificuldade que se vislumbra na concretização dos direitos sociais, toda e qualquer 

medida que vise restringir, reduzir ou suprimir tais direitos se afigura ainda mais gravosa para 

a ampla maioria da população, que vive à margem da sociedade capitalista e que sobrevive no 

patamar do mínimo existencial. 

Na realidade, o princípio da proibição de retrocesso traduz, no processo de sua 

concretização dos direitos fundamentais, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos 

sociais de natureza prestacional, a exemplo do direito à saúde, impedindo que o grau de 

eficácia destes direitos, uma vez atingidos, venha a ser reduzido ou suprimido
160

. 
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 Neste diapasão, válido colacionar a lição de Canotilho: “O princípio da democracia econômica e social aponta 

para a proibição de retrocesso social. A idéia aqui expressa também tem sido designada como proibição de 

‘contra-revolução social’ ou da ‘evolução reaccionária’. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e 

econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 
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desproporcionadamente o tempo de serviço necessário para a aquisição do direito à reforma [...]. De qualquer 

modo, mesmo que se afirme sem reservas a liberdade de conformação do legislador nas leis sociais, as eventuais 

modificações destas leis devem observar os princípios do Estado de direito vinculativos da actividade legislativa 

e o núcleo essencial dos direitos sociais. O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o 

núcleo essencial dos direitos já realizado e efectivado através de medidas legislativas (‘lei da segurança social’, 

‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar-se constitucionalmente garantido 
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núcleo essencial já realizado.” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
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Na lição de Miguel A. Vaz
161

, considerando que o objeto dos direitos sociais não 

se encontra definido no texto constitucional, o que reclama a intervenção do legislador para 

sua regulamentação, é preciso que se conceda uma liberdade quase absoluta de conformação, 

com possibilidade de voltar atrás nas decisões tomadas, desde que apresentada uma 

justificativa plausível para a medida reducionista. 

Não obstante, Ingo Sarlet
162

 defende que tal concepção se mostra equivocada, uma 

vez que ao legislador não se pode outorgar a possibilidade de dispor do conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais, da mesma forma que não se pode tratar os direitos sociais 

diversamente dos demais direitos fundamentais.  

O legislador não pode eliminar, ao seu alvedrio, as normas que versam sobre a 

concretização dos direitos sociais, sob pena de subtração da eficácia jurídica das normas 

constitucionais. 

Em sentido contrário, parte da doutrina defende que os limites orçamentários 

postos pela cláusula da reserva do financeiramente possível também representam fator 

limitador dos direitos sociais, de modo que, na hipótese do Poder Público não possuir recursos 

orçamentários suficientes para atender às demandas sociais, se considera possível a supressão 

da legislação regulamentadora de determinadas políticas públicas, o que não se mostra 

concebível pela doutrina do mínimo existencial, como restará adiante demonstrado. 

Todavia, cumpre enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos 

fundamentais, de índole social, qualifica-se como notória limitação à discricionariedade 

administrativa. 

Isso porque os direitos sociais traduzem-se para o Estado em obrigação de fazer, 

sobretudo de criar certas instituições públicas (sistema escolar, sistema de segurança social, 
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sistema único de saúde, sistema de seguridade social). E, enquanto estas prestações públicas 

não forem criadas, a Constituição só pode impor exigências para que se criem; mas, uma vez 

criada, o texto constitucional passa a proteger a sua existência, como se já existissem à data da 

promulgação da Constituição, obrigando o Estado a não mais aboli-los, sob pena de tornar-se 

devedor. 

Sob este argumento, uma vez concretizado um direito social através de prestação 

positiva do Estado, o comando constitucional a transforma também numa prestação negativa, 

haja vista o dever de abstenção do Poder Público e do Legislativo quanto à redução ou 

supressão do direito implementado. 

Como bem assinala Cristina Queiroz
163

, mesmo que os direitos de natureza 

prestacional não imponham uma obrigação de fazer, estabelecem uma proibição de retroceder, 

de modo que eventual eliminação legislativa dos instrumentos de concretização de um direito 

fundamental social deve vir atrelada a políticas públicas alternativas ou compensatórias. 

Tem-se, pois, que a liberdade de decisão e de conformação do legislador não pode 

sufragar o valor jurídico do direito social à saúde, grassado, como visto no segundo capítulo 

deste trabalho, pela característica da dupla fundamentalidade. 
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CAPÍTULO IV 

A MEDIAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE 

 

No Brasil, a crescente demanda pelo fornecimento gratuito dos serviços públicos 

de saúde demonstra a necessidade do Poder Judiciário, bem como das outras instituições 

essenciais à justiça (Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do 

Brasil), criar mecanismos de resolução extrajudicial para garantia da efetividade do direito 

fundamental à saúde, oportunizando tanto uma atuação proativa das instituições quanto um 

espaço de diálogo a ser preenchido pelos contendores e por outros atores da sociedade civil.  

Em face disso, verificou-se a necessidade de se abordar, neste capítulo, sobre os 

princípios que regem a mediação de conflitos e a aplicação desta técnica pacificadora às 

demandas de saúde, com preservação das ideias de racionalização do fornecimento de 

medicamentos e custeio de procedimentos médicos, bem como de concretização de um 

tratamento digno ao usuário do sistema único de saúde. 

Descrever-se-á também o comportamento de cada um dos atores sociais (cidadão, 

indústria farmacêutica, médicos e Administração Pública) envolvidos no conflito de interesses 

atinente ao fornecimento de medicamentos e/ou custeio de procedimentos médicos (exames e 

cirurgias), uma vez que a desarticulação de forças tem contribuído para a judicialização da 

questão. 

Com isso, buscar-se-á resgatar o entendimento de que a saúde é um bem público, 

de modo que, apesar de ser tratado pela Administração Pública no aspecto macro (políticas 

públicas que alcancem toda uma sociedade), possui, simultaneamente, um caráter individual 

inolvidável, uma vez que é o elemento básico constituinte da direito à vida. 
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4.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS DE INTERESSES: 

O CONTEXTO SOCIAL E JURÍDICO DA MEDIAÇÃO 

 

Há muito se desenvolveu a ideia de que o processo é o instrumento da jurisdição, 

incumbindo ao Estado o monopólio da resolução de conflitos. Todavia, contemporaneamente, 

esse modelo de jurisdição tradicional passa por notória crise de efetividade, gerando a 

necessidade e preocupação com o desenvolvimento de outras formas de resolução de 

conflitos.  

Sob a ótica do preceito fundamental de amplo acesso à justiça, a rigidez das regras 

processuais – que, muitas vezes, fomenta a exploração do conflito de interesses, em 

detrimento da sua efetiva resolução – devem ser substituídas por práticas conciliatórias, 

mediante o estabelecimento de um diálogo aberto entre os litigantes. 

Segundo destaca Célia Zapparolli
164

, a cultura da justiça adversarial e formal 

alimenta conflitos e fomenta a violência, perpetuando-se por gerações. A justiça de “quantos 

processos ganhei e não quantos conflitos auxiliei a administrar advém e reforça a noção 

equivocada de que, para que haja um vencedor, necessariamente deve haver um perdedor”. 

Por isso, os operadores do direito, notadamente aqueles que compõem o Judiciário  

e as funções essenciais à Justiça, tem se voltado para as possibilidades de acesso extrajudicial 

à justiça. Impõe-se propiciar ao cidadão, no seio da sua comunidade, um espaço aberto para 

atendimento e diálogo do conflito de interesses.  

Podem-se classificar os meios de solução de conflitos em dois grupos: 

autocomposição e heterocomposição. Sendo a autocompositiva constituída da conciliação e a 

a heterocompositiva pela mediação e arbitragem. 
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A mediação, objeto do presente estudo, passou a se desenvolver como 

instrumento para resolução extrajudicial de conflitos em meados dos anos 70, nos Estados 

Unidos, como Alternative Dispute Resoution (ADR). Porém, cada vez mais se denota que a 

mediação não é um método de tratar a resolução os conflitos, que exige a articulação de 

diferentes saberes e dos maios variados atores. A interdisciplinaridade faz a diferença nessa 

modalidade de tratamento do conflito.  

Enquanto espécie do gênero justiça consensual, a mediação poderia ser definida 

como o método dialógico de resolução dos conflitos sociais e jurídicos na qual o intuito de 

satisfação da pretensão de interesses substitui a aplicação coercitiva de uma sanção legal pelo 

Estado-juiz. Neste sentido, a mediação propõe a preservação da dignidade de cada uma das 

pessoas envolvidas no processo, vez que faz nascer o diálogo entre diferentes culturas.  

A prática em comento se apresenta como um processo em que um terceiro, o 

mediador, por assentimento das partes, a assiste de forma colaborativa. As diferenças são 

recolocadas em termos de interesses a fim de que os próprios interessados possam tomar uma 

decisão satisfatória para eles.  

Observa-se, assim, que a mediação é a ponte de aproximação das partes 

envolvidas no litígio, haja vista ser uma técnica de tratamento (resolução) de conflitos que 

pode não levar ao consenso, mas prepara melhor os envolvidos para a atuação no processo 

judicial, visto que faz com que os envolvidos fiquem focados nos interesses precípuos em 

discussão. 

Essa técnica de resolução extrajudicial de conflitos em epígrafe possui 

basicamente três elementos: as partes, o objeto conflituoso e o mediador. Trata-se de uma 

solução legitimada pelo entendimento, não coativa, mas de caráter democrático, o que confere 

legitimidade ao objeto da transação.  
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Todavia, não se pode deixar de observar que a busca do consenso não deve, em 

hipótese alguma, se transformar em arbítrio a ferir garantias constitucionais e o direito de 

acesso ao devido e justo processo. Além disso, existem conflitos que jamais podem ser 

tratados através da mediação.  

Daí ser a mediação definida como a interferência neutralizadora de um terceiro 

com poder de decisão limitado ou não autoritário, que apenas auxiliará as partes envolvidas a 

chegar voluntariamente a um consenso com relação às questões postas em situação de 

confronto.  

Com o auxílio do mediador, os envolvidos buscarão compreender os pontos 

positivos e negativos dos seus problemas, a fim de tratar o conflito de forma satisfatória. As 

partes apropriam-se do poder de gerir seus conflitos, diferentemente da Jurisdição estatal 

tradicional na qual este poder é delegado aos profissionais do direito, com preponderância 

àqueles investidos das funções jurisdicionais.  

O processo de mediação só tem início com a vontade das partes que concordam 

em desenvolver tal processo. É iniciado pelo consentimento de todos os envolvidos e, claro, 

sem que qualquer destes possa impô-la aos demais. Também se afigura como um processo 

informal no qual as partes têm a oportunidade de debater os problemas que lhes envolvem, 

visando a encontrar a melhor solução para eles.  

A demanda gera um mal estar de litigiosidade e de exercício de poder, um jogo de 

interesses, uma relação de medição de forças entre ganhador e perdedor. Para evitar esse 

conflito de interesses, se impõe uma política pública de atendimento aos conflitos que supere 

a intervenção judicial. A justiça pode ser alcançada fora do processo. Também nada impede 

que a demanda quando já instaurada seja canalizada sob a ótica da mediação, desde que os 

casos sejam indicados pelos magistrados e haja a concordância das partes. Um dos grandes 

benefícios da mediação é que não há ganhadores e perdedores, diferentemente do que ocorre 
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na esfera processual. A ausência de custos e de recursos para as partes são também elementos 

favoráveis à mediação. 

Sempre que for possível prevenir a demanda judicial ou facilitar a solução de 

conflitos e crises, sem que haja processo judicial, a mediação se impõe como possibilidade de 

tratamento do conflito, ou como estratégia para afastar a litigiosidade existente.  

A técnica da mediação é tem se destacado conflitos familiares, de vizinhança, de 

relações continuativas, em que há prevalência da necessidade de convivência.  

Nessa perspectiva, a criação de núcleos comunitários de mediação, com a prévia 

preparação de mediadores ligados a comunidade, é uma proposta que merece investimento 

não apenas do sistema, mas a partir das próprias comunidades. O importante é a participação 

do cidadão e das comunidades na solução de seus problemas através de uma rede de 

voluntariado. Entre as finalidades está a de prevenir ou tratar os conflitos do interesse da 

comunidade.  

Com a inserção da mediação na comunidade, prima-se, acima de tudo, pela 

cultura da paz, possibilitando a criação de espaço de tratamento de conflitos na comunidade. 

Os conflitos da comunidade serão tratados e solucionados na comunidade, contribuindo, 

através dessa política pública, para a minimização de processos no Poder Judiciário.  

O Poder estatal ficará encarregado de resolver as demandas mais complexas, em 

que o diálogo, a comunicação não pode resolver, uma vez que o direito fundamental de acesso 

à justiça (art. 5º., inc. XXXV) significa garantir a efetividade dos direitos violados ou 

ameaçados de lesão, não se restringindo ao processo judicial em si considerado. 

As propostas da Unesco para a cultura da paz tem fomentado a forma consensual 

de equacionamento de controvérsias através de um diálogo franco e harmônico mediado por 

um terceiro imparcial. 
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O mediador, na realidade, auxilia na construção do diálogo, haja vista que a 

resolução advém das próprias partes, que encontram uma alternativa ponderada, satisfatória e 

eficiente para ambos os envolvidos. 

Trata-se da transformação da “cultura do conflito” na “cultura do diálogo, da 

paz”. A mediação tem como pressuposto ser o conflito um fato natural na vida humana capaz 

de gerar o progresso social, na medida em que, a inexistência de controvérsias, criaria um 

sistema de completa estagnação em razão da imutabilidade das situações cotidianas. 

Mônica Haydee Galano
165

 aduz que “quando o conflito é visto como um problema 

a ser solucionado pelas partes e não criado pela outra parte permite-se potencializar os 

recursos, as habilidades das pessoas para encontrar caminhos mais satisfatórios”.  

Não há que se falar em maleficência do conflito, mas sim em boa ou má 

administração deste. Para Luiz Alberto Warat
166

, na mediação é preciso se trabalhar com o 

não dito, pois são os detalhes do que não está expresso que revelam o grau de conflituosidade, 

e, via de consequência, geram a percepção da melhor forma de resolver a controvérsia.  

A dificuldade na administração dos conflitos de interesses, geralmente, decorre da 

posição de competidores que assumem os partícipes, o que os impede de perceber que, em 

muitas situações, o interesse é comum. A busca insensata da obtenção de maior vantagem 

prejudica a franqueza do diálogo. Neste contexto, o mediador surge como aquele que fará 

cada uma das partes perceber o que sua atitude está ocasionando para a outra pessoa numa 

perspectiva de alteridade, desenvolvendo nelas o sentido de cooperação. 

Ao definir o mediador, Cristopher Moore
167

 assinala que: 

 

                                                 
165

 GALANO, Mônica Haydee. Mediação: uma nova mentalidade. In. Mediação: métodos de resolução de 

controvérsias, n.1. Coord. Ângela Oliveira. São Paulo: LTr, 1999, p. 102/112. 
166

 WARAT, Luiz Alberto. Mediación, el derecho fuera de las normas: para una teoria no normativa del 

conflicto. Scientia luris, Londrina, n. 04, 2000, p. 9. 
167

 MOORE, Cristopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto 

Alegre: Artmed, 1998, p. 98.  



131 

 

Um mediador é uma terceira parte, uma pessoa indiretamente 

envolvida na disputa. É um fator crítico no manejo e na resolução de 

conflitos, pois consiste na participação de uma pessoa externa, 

portadora de novas perspectivas com relação às questões que dividem 

as partes e processos [...], para construir relacionamentos que 

conduzem à resolução de problemas.  

 

O mediador deve também contextualizar a situação vivenciada por cada um dos 

interessados dentro das suas relações pessoais, sociais e profissionais, a fim de que eles 

percebam o mal que podem estar causando também àqueles que fazem parte da sua vida. É a 

noção do “meu” sendo substituída pelo “nosso”, com potencialização do interesse na 

resolução do conflito. 

Noutro passo, malgrado existam divergências doutrinárias quanto ao elenco dos 

princípios norteadores do processo de mediação, impende fazer referência aos que 

representam o consenso, quais sejam: a liberdade das partes, a não competitividade, o poder 

de decisão das partes, a participação de terceiro imparcial, a competência do mediador, a 

informalidade e a confidencialidade do processo. 

A liberdade das partes é a autonomia da vontade dos indivíduos, uma vez que a 

opção pela mediação deve se dar de maneira livre e desimpedida, sem qualquer espécie de 

coação ou ameaça. A procura pela mediação deve se basear apenas na ideia de que a 

resolução pacífica é a melhor forma de acabar com o conflito de interesses. 

A não competitividade parte do pressuposto da ausência de rivalidade. Na 

mediação as partes não devem assumir posições antagônicas, mas sim de cooperação na busca 

de maiores benefícios para todos os envolvidos. Deve-se abandonar a concepção de parte 

vencedora e parte vencida, na medida em que ambos saem vitoriosos na cultura do diálogo. 

Já o preceito do poder de decisão refere-se a limitação da atuação do mediador, 

que não pode assumir a feição de julgador, vez que se trata de terceiro imparcial designado 
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para facilitar o diálogo entre as partes, a quem incumbe o poder de decisão acerca da 

resolução pacífica ou não do conflito. 

A competência do mediador, por seu turno, atine ao desenvolvimento de 

características voltadas à imparcialidade, tais como a prudência, a diligência, a cordialidade, a 

preservação da igualdade entre as partes, a fim de assegurar a eficácia da mediação. 

A informalidade do procedimento significa que, ao contrário do que se verifica no 

processo judicial, não existem regras previstas em lei para uma sessão de mediação.  Não há 

uma forma única e predeterminada de se processar uma mediação. Os mediadores procuram 

estabelecer uma estrutura para facilitar a organização dos arquivos e a elaboração de 

estatísticas, mas não há um padrão a ser seguido. 

Impõe-se, ainda, que o mediador tenha consciência da confidencialidade do 

processo, não podendo revelar para outras pessoas o que está sendo abordado na mediação. O 

processo é sigiloso e o mediador possui a obrigação ética de não revelar os problemas em 

discussão. O mediador deve agir como guardião do processo de mediação, garantindo sua 

lisura e integridade. A confiança das partes nasce no momento em que elas têm a certeza de 

que o mediador não revelará seus anseios e problemas para um terceiro. 

Saliente-se ser a boa-fé traço marcante e inafastável naqueles que procuram ou 

são convidados a participar de um processo de mediação, pois, caso contrário, torna-se 

inviável um diálogo franco e pacífico. 

Do mesmo modo, imprescindível existir igualdade nas condições de diálogo, de 

forma a evitar que uma parte manipule a outra, o que resultaria em um acordo frágil, com 

grande probabilidade de descumprimento. O equilíbrio do discurso entre os mediados é, pois, 

condição sine qua non para a consecução dos objetivos da mediação. 
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4.2 OS ATORES DA JUDICIALIZAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE 

 

Imprescindível tecer considerações acerca das pessoas ou instituições envolvidas 

no processo de judicialização das ações que versam sobre o direito fundamental à saúde, a fim 

de que se possa conhecer o perfil de cada um dos atores deste complexo problema 

jurisdicional, bem como buscar meios alternativos de resolução extrajudicial dos conflitos de 

interesses. 

Todavia, não se pode deixar de observar que nem todos os atores abaixo 

enumerados ocupam a posição de parte nas ações judiciais ou mesmo no procedimento da 

mediação, a exemplo do que se vislumbra com as indústrias farmacêuticas, os profissionais da 

área médica, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública. Partes nos processos judiciais são 

somente aqueles que possuem uma relação jurídica base, sendo sua principal característica a 

parcialidade, uma vez que poderá utilizar todos os meios legais e lícitos possíveis para a 

defesa dos seus interesses em juízo. 

 

 

4.2.1 Os usuários do Sistema Único de saúde 

 

A pessoa que padece de uma moléstia, seja ela grave ou não, é a principal 

interessada na solução do problema, também se incluindo nesse grupo os familiares, amigos e 

acompanhantes do paciente, notadamente quando o estado físico e mental dele já não lhe 

permite realizar sozinha os procedimentos médicos ou jurídicos necessários à concretização 

do tratamento. 

Embora a moléstia de determinado cidadão tenha origem, muitas vezes, em 

questões relacionadas ao estilo de vida, meio-ambiente natural, físico, sócio político e 
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econômico em que a pessoa vive, ou mesmo na falta de políticas públicas que pudessem ter 

impactado positivamente a comunidade, haverá sempre nele um componente estritamente 

pessoal, que é a ideia do sofrimento autopercebido. 

A dor é um mal reservado à autopercepção. Se você não sente a dor que afirma lhe 

acometer, nenhum observador externo pode rejeitar a sua informação. Neste ensejo, o material 

com o qual administradores da saúde pública, planejadores e analistas de custo benefício estão 

trabalhando é claramente deficiente na lida com este aspecto da doença. Há necessidade de 

que se apoiem no rico discernimento provido na difícil, mas recompensadora investigação 

antropológica deste assunto.  

A não ser que se refute este pressuposto de que estamos tratando do que há de 

mais elementar na vida de um indivíduo, devemos admitir que ele tenha pelo menos uma 

legitimidade indiciária em suas pretensões de atendimento, que não pode ser simplesmente 

descartada como darwinista e causadora da ineficiência e da injustiça na produção de 

cuidados. 

Mas, ainda que se admita que problemas individuais de saúde podem conferir 

alguma sustentáculo às pretensões de tratamento e incorporação de tecnologia que as pessoas 

levam à Administração e ao Poder Judiciário, não nos faz desconhecer que também há, 

subjacente a estes pedidos, um paradigma ideológico, o do cidadão-consumidor, que enxerga 

a doença como mera incompletude de cada ser específico, suprível sempre por produtos e 

serviços oferecidos no mercado, preferencialmente pelos mais novos e modernos disponíveis. 

Neste sentido, a cidadania acaba se confundindo com o consumo, de modo que este assume 

uma feição de dever cívico, em que a cidadania passa a ser exercida por meio dele.  

Este raciocínio daquele interessado no tratamento da sua própria saúde acaba por 

retirar desta a posição de condição humana elementar para convertê-la em necessidade 

individual a ser aplacada, momentaneamente, por uma mercadoria, equivalendo o justo 
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tratamento a um tratamento de mercado, de modo a forma uma relação mercadológica entre o 

indivíduo e o Estado, obrigando este último, como fornecedor da saúde, a prover a qualquer 

custo a nova tecnologia que o consumidor imagina que será a única solução para o problema 

da sua vida. 

Individualismo, percepção consumerista da cidadania e atração pela tecnologia 

são características presentes em toda sociedade capitalista, mas que aplicadas à saúde 

produzem indivíduos mórbidos, com crescentes expectativas sobre a própria saúde, e 

fascinados pela promessa de que as novas descobertas da ciência resolverão de modo eficiente 

e rápido os problemas de sua vida.  

Com isso, vemos que a busca do acesso a novas tecnologias de saúde por meio do 

Poder Judiciário tem por centro este personagem (o próprio interessado, sua família ou 

acompanhantes) que não se conforma com a afirmativa do Estado de que seu interesse 

individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. 

Para ele, em seu padecimento subjetivo, esta negativa somente pode ser fruto de 

um entendimento equivocado da Constituição, que deve ser revisto pelo Poder Judiciário, a 

partir do paradigma da cidadania consumerista, que impõe a obrigação de fornecimento, em 

cada caso individual, do que houver de mais novo e mais moderno para satisfação de sua 

incompletude. 

A insistência da Administração em ignorar, e, por vezes, até recriminar o 

problema aqui retratado, não o faz desaparecer. Repelido por esta possível primeira instância 

extrajudicial, o indivíduo transfere a decisão para o Poder Judiciário, local em que o conflito 

de interesses será exponencializado. 

 

 

4.2.2 As indústrias de produtos farmacêuticos 
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Quando se pretende compreender o papel que as indústrias de produtos 

farmacêuticos, de equipamentos de diagnóstico e de tratamento ocupam no processo de 

judicialização das ações e serviços públicos de saúde, não se pode esquecer que se está 

tratando de empreendimentos capitalistas, voltados, precipuamente, para expansão indefinida 

de seu próprio negócio, no que dependem da permanente geração de necessidades a serem 

atendidas. 

Predominam duas definições de prestações de contas para indústrias: a 

responsabilidade comercial que têm com os acionistas e a responsabilidade que têm perante a 

comunidade. No aspecto comercial, uma companhia farmacêutica é obrigada a devolver um 

bom retorno aos investimentos de seus acionistas. Este retorno deve ser adequado não só para 

recompensar estes acionistas, como também ser suficiente para atrair capital novo, quando 

necessário. Deste ponto de vista, a indústria farmacêutica vai muito bem. Mesmo durante 

períodos de estagnação econômica, e até mesmo recessão, nos últimos 30 anos, ela foi 

altamente e cada vez mais lucrativa. Raramente aconteceram fusões em razão da falência de 

alguma companhia do ramo: as fortes simplesmente uniram-se àquelas ainda mais fortes.  

Por sua vez, de um ponto de vista social amplo, as indústrias farmacêuticas têm a 

responsabilidade de suprir comunidades com boas drogas vendidas a um preço aceitável, e 

também de prover informação confiável sobre elas. Para alguns, sua prestação de contas à 

comunidade deveria ser fundada nos princípios dos direitos humanos. Em uma interpretação 

menos ampla, a indústria tem responsabilidades legais com as agências governamentais, a 

exemplo do que se verifica com a agência nacional de vigilância sanitária. Neste aspecto, a 

indústria farmacêutica está sob muita contestação, a despeito de todas as suas realizações. A 

qualidade tem sido mantida, e o processo de inovação tecnológica tem certamente continuado, 
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mas sérias questões têm surgido, notadamente sobre as prioridades das pesquisas realizadas, o 

preço dos medicamentos vendidos e a maneira pela qual a informação sobre eles é provida. 

A atividade negocial destas empresas têm três características que são 

especialmente relevantes para o trabalho sob enfoque. A primeira delas é que seus produtos 

mais lucrativos são aqueles que estão sob a proteção de um monopólio temporário, derivado 

este da patente. No Brasil, esta proteção é regulada pela Lei Federal de 9.279/1996, que 

concede um prazo de vinte anos ao inventor, durante o qual terceiros não podem, sem sua 

autorização, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo objeto 

da patente. Não havendo concorrência, a única restrição ao preço que se pretenda cobrar por 

estes produtos advirá do controle governamental, exercido pela Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), nos termos da Lei Federal de n. 10.742, de 06 de 

outubro de 2003. 

No entanto, é preciso lembrar que, especialmente em relação aos produtos 

farmacêuticos, as patentes geralmente são pedidas em etapa muito anterior ao início das 

vendas do produto em escala comercial. Nestes casos, o mais comum é que o pedido se dê 

antes do início dos ensaios clínicos, ou seja, dos testes com pacientes voluntários, momento a 

partir do qual se torna difícil manter a informação sobre o produto em sigilo. 

Expirada a patente, podem ingressar no mercado cópias do produto, o que 

habitualmente faz reduzir de modo substancial o preço cobrado. Daí se concluir que a 

alternativa para a indústria manter no nível mais elevado suas margens de lucro é sempre ter a 

oferecer produtos novos, protegidos pela exclusividade legal. 

Como são grandes os riscos e as dificuldades técnicas de se produzir um 

medicamento realmente inovador, muitas vezes esta novidade é apenas uma variação de 

drogas já anteriormente disponíveis no mercado. 
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No caso dos medicamentos chamados “genéricos”, a ideia consiste na produção 

de um medicamento semelhante que assegura ampla lucratividade. 

De qualquer modo, sejam ou não verdadeiramente inovadores os produtos a serem 

trazidos ao público, é parte fundamental da estratégia dos fabricantes o apelo à ideia de que se 

trata de um produto novo, em relação ao qual detêm a exclusividade da apresentação, sendo 

este produto a única forma possível de diagnóstico ou tratamento de determinada doença. 

Importante notar o nada desprezível papel da mídia leiga neste circuito 

mercadológico, a reforçar a eficácia simbólica das novidades tecnológicas como consectário 

da crença na eficácia simbólica da ciência, estando sempre pronta a divulgar ao público com 

um otimismo excessivo e permanente as novas drogas milagrosas lançadas no mercado de 

consumo. 

Contudo, este processo de clientelismo/consumerismo na saúde guarda uma 

peculiaridade, que nos leva ao terceiro e último elemento relevante à análise da relação entre 

o negócio farmacêutico e de equipamentos de diagnóstico e tratamento e a judicialização: a 

interveniência exercida pelos profissionais médicos, responsável pela definição da existência 

ou não da doença, e da consequente necessidade de algum produto destinado ao seu 

tratamento. 

Embora até haja contatos diretos entre a indústria e a pessoa que se encontra em 

busca de tratamento de sua saúde, sob a forma de marketing e promoções voltadas 

exclusivamente ao consumidor, na imensa maioria das vezes a concretização desta relação 

depende da interveniência de um médico. Em decorrência disso, nele estão focadas as 

principais estratégias de expansão do mercado de produtos destinados ao tratamento da saúde. 

Entre elas, a principal é a difusão das novas tecnologias a título de promoção da 

educação continuada dos médicos, com o custeio de participação destes em seminários, 

congressos e simpósios, bem como de publicações referentes à doutrina médica. Assim, a 
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indústria concentra tanto a maior parte da investigação científica sobre o assunto, como 

também a publicação destas pesquisas, apresentando-se na peculiar condição de 

simultaneamente produzir e avaliar os próprios produtos que vende. 

Nesse processo, são frequentes as acusações de conflitos de interesses, afirmando-

se que o viés comercial deixa o científico em um completo segundo plano. A constatação de 

que a maioria dos estudos promove a comparação de novos medicamentos apenas com 

placebos ou doses inadequadas de produtos concorrentes, como também trabalha 

constantemente pela redefinição de doenças e elaboração de novas diretrizes terapêuticas que 

alteram os limites da normalidade, com vista à ampliação do número de pacientes a serem 

tratados. Também são objeto de juízos negativos os estudos que promovem o uso off label do 

produto, vistos como estratégia mercadológica de estímulo à sua prescrição, em atalho aos 

procedimentos normais de incorporação de tecnologia. 

Além da abordagem estritamente acadêmica, a indústria também mantém junto 

aos médicos outro tipo de atuação, que embora sejam consideradas pretensões educativas, 

podem ter uma conotação comercial. Isto se dá por meio dos representantes comerciais que 

comparecem aos consultórios médicos e hospitais para apresentar aos profissionais de saúde 

os novos produtos, bem como para deixar em seu poder amostras, instrumento valioso de 

sedução deles e de seus pacientes para que deem início a um determinado tratamento que 

utilize aquele fármaco específico. 

O que se vislumbra é o interesse sempre presente da indústria em manter o 

mercado permanentemente abastecido de produtos novos (e consequentemente, sob a proteção 

de patentes), aliado ao interesse das pessoas de que sejam permanentemente incorporados ao 

seu tratamento de saúde os avanços tecnológicos mais atuais, ainda que sem eficácia 

regularmente atestada pelos órgãos de vigilância sanitária. 
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Sob a visão crítica de Ana Luiza Chieffi
 
e Rita de Cássia Barradas Barata

168
,  

 

Os princípios de universalidade, integralidade e equidade do SUS 

acabam por favorecer a estratégia das indústrias de criar mercado para 

seus novos produtos. a inclusão de um medicamento em um dos 

programas de assistência farmacêutica significa um mercado cativo 

em um país no qual a maioria da população não tem recursos 

financeiros para arcar com os custos dos tratamentos médicos. A 

existência de um sistema público com abrangência universal, 

incluindo todo tipo de prestação de serviços e visando atender a todas 

as necessidades de saúde, garante um mercado aos produtos 

farmacêuticos, independentemente dos preços dos novos 

medicamentos. Se a indústria dependesse dos rendimentos individuais 

para a criação de mercado, ele seria certamente bastante restrito, dada 

a renda insuficiente da maioria da população brasileira. No entanto, 

quando o comprador passa a ser primordialmente o governo (federal, 

estadual ou municipal), esse mercado se amplia, possibilitando a 

introdução frequente de inovações. 

 

Esta relação de necessidade inesgotável suprida por oferta ininterrupta pressiona a 

Administração Pública no rumo de um crescente consumo de insumos de saúde, em especial 

de novas tecnologias, cuja incorporação é demandada, em algumas situações, aleatoriamente, 

a partir de pretensões individuais. No nosso modelo atual, a negativa da Administração não 

encerra a questão, vez que somente a transfere para o Poder Judiciário. 

 

 

4.2.3 Os profissionais da área médica 

 

Por ser o responsável técnico pelo acompanhamento do tratamento de saúde do 

paciente, o médico, seja ele servidor de um dos entes públicos, vinculado ou não ao sistema 

único de saúde, seja ele um agente privado da medicina, é um personagem fundamental para 

compreensão da judicialização da saúde e da mediação extrajudicial. 
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Embora existam estudos que indiquem que as prescrições de medicamentos e 

tratamentos discutidas em juízo no Brasil são, predominantemente, oriundas dos profissionais 

que atendem autonomamente ou vinculadas a pessoas jurídicas de direito privado, há outros 

levantamentos que tratam de períodos de avaliação contemporâneos, e que indicam expressiva 

ou até equivalente participação de médicos vinculados aos serviços públicos de saúde no rol 

destas mesmas prescrições
169

. 

É inequívoca a pressão exercida junto aos médicos pela indústria farmacêutica e 

pelas pessoas que buscam tratamento de saúde para que aqueles adotem o que existir de mais 

novo nos tratamentos, ainda que não incluído nos protocolos clínicos, que não comprovada a 

sua eficácia ou não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Com efeito, o profissional da área médica se situa entre o paciente e a indústria 

farmacêutica, uma vez que só ele tem o poder de regular o acesso aos medicamentos e demais 

produtos de diagnóstico e tratamento em contextos clínicos, determinando a necessidade ou 

não da utilização destes. Cabe a ele, em posição hegemônica no mundo social, dizer em nome 

da ciência, o que deve ser dispensado a um paciente, de modo a garantir sua saúde. 

E a falta de conhecimentos técnicos dos membros do Poder Judiciário quanto às 

especificidades dos tratamentos de saúde, além de dificultar a formulação de questionamentos 

quanto à eficácia dos medicamentos prescritos, potencializa o risco de concessão de medidas 

judiciais para a aquisição de fármacos diversos daqueles insertos nos protocolos clínicos, de 

caráter experimental ou mesmo de custo mais elevado do que aqueles elencados nas portarias 

expedidas pelo Ministério da Saúde. 

Daí ser a atuação do médico, quanto à incorporação de novas tecnologias aos 

tratamentos de saúde, uma síntese entre a relação produtiva social que o cerca e a estrutura 

ética e moral da profissão, com prevalência desta última. 
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O primeiro ponto a se considerar é que o compromisso de cada médico se dá 

primordialmente com a pessoa específica que busca junto a si um tratamento, sendo sua 

liberdade profissional um princípio fundamental do exercício de sua função. O corolário disso 

é a livre escolha pelo médico do tratamento que será dispensado ao seu paciente. 

Paradoxalmente, o que se tem verificado é que existe uma peculiaridade quanto ao 

médico que adere a uma operadora privada de saúde, o qual tem, em razão do contrato 

firmado, aberto mão de parte desta autonomia, permitindo que seu projeto terapêutico seja 

fiscalizado e auditado em seu mérito, e até mesmo vetado, se o mesmo gerar despesas para a 

operadora de saúde suplementar a que o profissional se filiou.  

Em contrapartida, não existindo vínculo contratual entre o médico e a operadora 

do seguro saúde, o único controle externo possível sobre seu ato é aquele decorrente da 

publicidade da indústria farmacêutica, onde a oferta corporativa de remédios é limitada. 

Assim, registrada a exceção do tratamento realizado com o acionamento do 

seguro de um plano de saúde privado, quando o médico recebe em consulta alguém em busca 

de tratamento de saúde, seu único foco é o tratamento médico individualizado das queixas 

apresentadas por esta pessoa, pois é ela a única a quem ele deve algum tipo de prestação de 

contas. Nada há que imponha legalmente, mesmo aos médicos que trabalham diretamente 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), a observância em sua clínica das políticas de 

saúde pública prescritas pela Administração Pública. 

A compreensão de que existe uma clínica individualizada sem nenhuma regulação 

institucional, e o entendimento de que ela não tem nenhum constrangimento ético, e muito 

menos legal, a se incorporar à política pública de saúde pública, podendo ter mesmo objetivos 

incompatíveis com esta última, é questão fundamental para compreensão do papel do médico 

na incorporação de novas tecnologias de saúde pelo sistema de saúde pública. 
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No atual quadro, há uma evidente desconexão entre a proposta de um tratamento 

integral e gratuito aos cidadãos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mencionado pelo artigo 

198, I da Constituição Federal e a inexistência de qualquer tipo de controle a este sistema por 

parte dos únicos profissionais considerados capacitados à definição do que seria, em cada 

caso específico, este tratamento para determinada doença
170

. 

Esse quadro estimula o intervencionismo médico, na medida em que qualquer 

espécie de ação, mesmo tecnicamente incerta, será sempre preferível a nenhuma, se não há 

qualquer tipo de responsabilização para o prescritor de um medicamento ou tratamento novo, 

além do fato de que estes não trarão nenhum gasto individualmente estimável para o paciente. 

Em determinadas situação, uma ponderação entre os benefícios e os custos de 

uma nova terapia implica na falsa ideia de falta de compaixão, sobretudo diante de uma 

sociedade que se encontra sempre impressionada com casos individuais graves e disposta a 

tolerar em seu combate um enorme grau de ineficiência, e mesmo a enxergar o dispêndio, em 

última análise, como a correta redistribuição de uma renda pública, que de outra forma seria 

sorvida pela corrupção. 

O resultado é um consistente suporte social e institucional aos médicos, para que 

se comportem como verdadeiros advogados de cada um de seus pacientes específicos, 

pleiteando junto à Administração Pública ou ao Poder Judiciário, o que houver de mais eficaz 

no combate às causas das doenças e incapacidades que atingem a população.  

Acrescente-se a isso que, enquanto a relação médico-paciente é o centro da 

medicina, a saúde pública envolve interações e relações entre diversos profissionais, membros 

da comunidade e agências governamentais no desenvolvimento, implementação e avaliação 

de intervenções. Partindo-se deste ponto, podemos sugerir que sistemas de saúde pública são 
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compostos de todas as pessoas e ações (inclusive leis, políticas, práticas e atividades) que têm 

o propósito primário de proteger e melhorar a saúde da população. 

 

 

4.2.4 A Administração Pública 

 

De um exame ainda que perfunctório das ações movidas por usuários do sistema 

em desfavor de dos entes públicos o que se vislumbra é que a intervenção da Administração 

Pública, por intermédio das procuradorias jurídicas ou das secretarias de saúde, tem 

apresentado efeitos contraproducentes em relação ao que se imagina seja seu objetivo, 

reforçando o processo de judicialização da questão, em vez de pôr termo a ele. 

Regra geral, o Poder Público opõe-se ao pedido do indivíduo na condição de 

gestora do Sistema Único e elaboradora de políticas públicas de caráter genérico, tomando-se 

por base o argumento de que se está previsto em lei que a incorporação de medicamentos ao 

SUS se dá do modo “x”, não existe outra possibilidade, face à impossibilidade de alteração 

dos protocolos e diretrizes clínicas indicadas pelo Ministério da Saúde em inúmeras portarias 

reguladoras. 

Esta atuação resultaria de uma leitura arraigada do princípio da legalidade 

administrativa (art. 37, caput, da Constituição brasileira), segundo a qual a Administração 

Pública estaria estritamente vinculada à lei, não podendo cogitar em hipótese alguma de 

aplicação direta da Constituição, nem mesmo em relação aos casos omissos. 

Ao definir este método de operação do direito, o Poder Público procura enunciar o 

caminho e a resposta que deseja obter, especialmente em um país como o nosso, em que esta 

ela não somente se autorregula, mas também domina completamente a agenda legislativa, 

trata-se de uma interpretação do direito constitucional e administrativo que pretende reforçar 
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o seu poder, ao pretender isolá-lo da única fonte de normatividade - a interpretação da 

Constituição pelo Poder Judiciário a partir dos argumentos dos cidadãos - que não está sob 

seu controle. 

Daí a apresentação de alegações em juízo pela Administração, como especificado 

no capítulo terceiro, que procuram não somente responder à pretensão individual do usuário 

dos serviços de saúde, mas também enfatizar os supostos efeitos deletérios das ações judiciais 

sobre a governabilidade e a gestação das ações e serviços públicos de saúde, em discurso 

claramente voltado contra a atuação do Poder Judiciário, questionando sua legitimidade e 

competência técnica para decidir o assunto, bem como a lesão causada ao erário com a 

aquisição de medicamentos, materiais e insumos não previstos nas normas burocráticas do 

Ministério da Saúde, o que, segundo os administradores públicos, provoca o desequilíbrio 

orçamentário com notória afronta à cláusula da reserva do financeiramente possível. 

Isso sem mencionar que o Poder Público procura sempre incutir no Magistrado as 

ideias de que não existem dados clínicos comprobatórios da eficácia de um medicamento 

novo (aquele que não se encontra listado nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS ou 

que não possuem registro na ANVISA). 

Argumenta-se também que a intervenção judicial na efetivação de políticas 

públicas de saúde, além de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, acarreta 

o premente risco de cometimento de uma possível injustiça intrínseca ao deferimento da 

pretensão individualizada, cujo atendimento importaria em obstáculo à Administração Pública 

na distribuição planejada dos recursos destinados à saúde, privilegiando as pessoas que têm 

acesso ao Poder Judiciário, em detrimento àquelas que sequer têm conhecimento da existência 

da Defensoria Pública para prestar-lhes assistência jurídica integral e gratuita ou mesmo por 

residirem em Municípios nos quais a instituição ainda não foi instalada por omissão do Poder 

Público, como é o caso da grande maioria das Comarcas do Estado do Rio Grande do Norte 
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(das 65 Comarcas, a Defensoria Potiguar só se encontra atuando em 08, em face do reduzido 

número de membros). 

Em sua máxima extensão, arroga-se a Administração Pública, em detrimento do 

Poder Judiciário, a especialização na realização da macrojustiça
171

, ou seja, a justiça para 

coletividade, que estaria sendo perturbada pelo paradigma individualista subjacente às 

demandas dos cidadãos por novos medicamentos e métodos de diagnóstico e tratamento. 

No cerne desta argumentação está a ideia de que a Administração Pública seria, 

por direito, consequente ao mandato popular que seus ocupantes receberam em eleições a 

expressar a concordância com suas políticas
172

, a única detentora do conhecimento do que é 

melhor para os destinatários dos serviços públicos de saúde. 

Com estes pressupostos, os interesses particulares do cidadão individualmente 

considerado somente poderiam ser validados quando venham a ser associados a outros 

interesses privados para fins de transformação em uma vontade política capaz de exercer 

influencia sobre o administrador público
173

. 

Ou seja, não caberia a este cidadão nenhum tipo de tentativa de intervenção nas 

políticas ditadas pela Administração Pública. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbiria 

apenas proteger este cidadão nos limites dos direitos subjetivos já explicitamente delineados 

no ordenamento jurídico. 

O incessante aumento do número de processos envolvendo a incorporação de 

novos medicamentos e métodos de diagnóstico e tratamento, bem como a constatação de que 

praticamente noventa e cinco por cento dos pedidos apresentados ao Poder Judiciário por 

usuários do serviço público de saúde têm sido atendidos liminarmente indica que nenhum 
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destes argumentos tem impressionado qualquer destes atores envolvidos nas demandas de 

saúde, além de indicar a necessidade de mudança de postura por parte do Poder Público. 

 

 

4.3 O FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA MONITORAMENTO E 

RESOLUÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Desde a sua criação, que ocorreu após a promulgação da Emenda Constitucional 

de n. 45, de 30 de dezembro de 2004, conhecida como a “Reforma do Judiciário”, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) tem procurado manter uma atuação proativa no controle das ações 

do Poder Judiciário como forma de tentar minimizar os malefícios ocasionados pela demora 

na prestação jurisdicional, e, via de consequência, pela crise do monopólio da jurisdição. 

No âmbito das demandas de assistência à saúde, o referido Conselho criou, 

através da Resolução de n. 107, de 06 de abril de 2010, o Fórum Nacional do Judiciário para 

monitoramento e resolução célere das referidas ações, o qual foi implantado em 02 de agosto 

de 2010, tendo como principal atribuição a de elaborar estudos e propor medidas concretas e 

normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos 

judiciais e à prevenção de novos conflitos (art. 1º.).  

A composição do referido fórum de discussão englobou não apenas Magistrados 

com atuação nas varas especializadas da Fazenda Pública, mas também de membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, gestores 

federais, estaduais e municipais, membros de universidades e de outras instituições de 

pesquisa, haja vista a interdisciplinariedade da matéria sob enfoque, bem assim a necessidade 

de democratização. 
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Em novembro de 2010, o relatório do grupo de trabalho criado pela Portaria de n. 

n. 650/2009 subsidiou o teor da Recomendação de n. 31, de 30 de março de 2010, que, antes 

mesmo da instituição do Fórum Nacional de monitoramento das demandas de saúde, já 

tratava da adoção de medidas para melhor subsidiar os membros da Magistratura e demais 

operadores do direito na solução das demandas judiciais de saúde. 

De acordo com o referido ato normativo, os Tribunais Estaduais e os Tribunais 

Regionais Federais deveriam: buscar, mediante a celebração de convênios, o apoio técnico de 

médicos e farmacêuticos para auxiliar os juízes de direito quanto à apreciação dos protocolos 

clínicos e laudos médicos apresentados pelos litigantes; orientar os magistrados a instruir as 

ações com relatórios médicos que descrevam o tipo de doença, o CID, a prescrição dos 

medicamentos com denominação genérica ou informação do princípio ativo, bem como com 

ausência de indicação de marcas para aquisição de produtos, materiais e insumos necessários 

ao tratamento de saúde; evitar a concessão de medidas que tenha por objeto o fornecimento de 

fármaco não registrado na ANVISA ou em fase experimental, com exceção das hipóteses 

legais; procedam à oitiva prévia dos gestores públicos, preferencialmente por meio eletrônico, 

antes da apreciação de tutelas de urgência; entre outras. 

Na lição de Ricardo Dias da Silva
174

, tanto o Fórum Nacional quanto dos Comitês 

Estaduais podem propiciar a correção entre as ações judiciais e a formulação de políticas 

públicas de saúde a partir pelo Poder Público, de modo a garanta eficácia e acesso dos grupos 

sociais vulneráveis ao direito fundamental à saúde, haja vista que o modelo do sistema único 

de saúde apresenta lacunas que diante da realidade brasileira não traduzem a eficácia que a 

sociedade espera em relação ao direito à saúde. Para ele, a atuação proativa do Judiciário é 

sempre bem vinda e o Fórum Nacional por este criado oportuniza o preenchimento de espaços 
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pela sociedade civil, ainda que por meio da participação de instituições de significativa 

representatividade e que venham a cobrar celeridade na prestação jurisdicional. 

Impende destacar também que o primeiro monitoramento feito pelo Conselho 

Nacional de Justiça constatou, só no ano de 2010, a propositura de 240.980 ações judiciais 

sobre assistência à saúde. Não obstante, esses números não refletem a realidade, face à 

ausência de informação por todos os Tribunais e a informação incompleta apresentada por 

alguns, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) 

informou a quantidade de 452 processos
175

, quando só a Defensoria Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte propôs, na Comarca de Natal, 247 (duzentas e quarenta e sete) ações sobre 

assistência à saúde
176

, no mesmo período indicado nos relatórios do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), qual seja, de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2010. 

Preocupado com a crescente judicialização, ainda no ano de 2010, o Conselho 

Nacional de Justiça expediu a Resolução de n. 125/2010, que dispõe sobre a política judiciária 

nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do judiciário. Segundo 

Carlos Eduardo de Vasconcelos
177

, a normativa sob comento tem como fundamentos: a 

eficiência operacional, o direito de acesso à justiça, a responsabilidade social do Poder 

Judiciário; a necessidade de estabelecimento de uma política pública de tratamento adequado 

dos problemas jurídicos e conflitos de interesses; bem como a imprescindibilidade de 

consolidação de uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento aos 

mecanismos consensuais de solução das contendas, cujos principais instrumentos de 

pacificação social são a mediação e a conciliação. 
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A referida resolução prevê ainda que o Poder Judiciário deve estabelecer uma rede 

integrada, composta por órgãos jurisdicionais e por entidades públicas ou privadas parceiras, 

com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação 

social por meio da conciliação e da mediação. Dentre estas medidas, insta destacar a elencada 

no art. 6º., inciso VI, da Resolução de n. 125/2010, segundo a qual o Judiciário deve manter 

um canal de interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, as Defensorias Públicas, as 

Procuradorias e o Ministério Público, a fim de estimular a participação de seus membros nos 

centros judiciários de solução preventiva de conflitos, o que denota uma séria preocupação 

com a resolução extrajudicial da demanda. 

 

 

4.4 A MEDIAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE COMO OPÇÃO À JUDICIALIZAÇÃO 

 

4.4.1 O Comitê Interinstitucional de Demandas da Saúde 

 

O Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde, 

conhecido a nível estadual e federal pela sigla CIRADS, foi constituído através da 

formalização do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Procuradoria da União no 

Estado do Rio Grande do Norte - PU/RN, a Defensoria Pública da União no Estado do Rio 

Grande do Norte - DPU/RN, a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte - 

PGE/RN, a Procuradoria Geral do Município do Natal - PGMN/RN, a Secretaria de Estado da 

Saúde Pública - SESAP/RN e a Secretaria Municipal de Saúde do Natal - SMS/Natal, em dia 

22 de julho de 2009. Posteriormente, no dia 26 de julho de 2010, foi assinado o primeiro 

termo aditivo, para incluir a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte – DPE/RN 

– no comitê. 
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A proposta de solução administrativa das demandas de saúde no âmbito do comitê 

se dá por meio da análise, pela equipe técnica do CIRADS formada por, no mínimo, um 

integrante de cada instituição parceira, dos casos concretos em que o assistido pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) não tenha recebido o devido atendimento nas unidades da rede pública 

de saúde, com o objetivo de identificar tanto os casos em que o pleito pode ser atendido 

administrativamente, evitando a judicialização, quanto àqueles em que se pode conciliar em 

ações judiciais já em curso, nas hipóteses em que o tratamento de saúde (fornecimento de 

medicamentos, insumos, materiais e serviços de saúde) esteja previsto no âmbito do SUS e 

não tenha sido prestado, bem como naquelas hipóteses em que, por algum motivo, o médico 

tenha indicado tratamento diverso dos que são oferecidos pelo SUS.  

Outro objetivo do comitê é apresentar propostas, perante as autoridades 

competentes, para aperfeiçoamento das normas técnicas expedidas pelas Secretariais 

Estaduais e Municipais de Saúde, bem como fomentar a implantação de novas políticas 

públicas, a exemplo do que se verificou no ano de 2010, quando a Defensoria Pública Federal 

propôs à Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do CIRADAS, a implantação do 

projeto “classe hospitalar” nos nosocômios públicos ou conveniados ao SUS, propiciando, 

com isso, a instalação de salas de aula, com professores da rede pública de educação, nos 

ambientes hospitalares especializados no tratamento de crianças portadoras de câncer. A 

proposta resultou na efetiva instalação das duas primeiras "Classes Hospitalares" do Estado, a 

primeira no Hospital Infantil Varela Santiago e a segunda no Hospital Estadual Maria Alice 

Fernandes. 

O trabalho exitoso do Comitê resultou na premiação do projeto na VII Edição do 

Prêmio Innovare, ano 2010, com o recebimento de uma menção honrosa, bem como na 

difusão e implantação do mesmo em outros Estados da Federação, a exemplo do que se 

verificou no Estado de Sergipe no ano de 2011. 
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Da análise da técnica desenvolvida pelo Comitê, a única observação que se 

vislumbrou como negativa no processo de mediação dos conflitos de saúde foi a ausência da 

presença do paciente, o que, na maior parte das situações, gera a postergação da resolução 

extrajudicial da demanda quando o medicamento não integra a lista das portarias do 

Ministério da Saúde ou quando o material cirúrgico não é contemplado pelo sistema único de 

saúde, face à necessidade de notificação do assistido pelas Defensorias Públicas para novo 

comparecimento ao órgão e apresentação de laudo médico circunstanciado comprobatório da 

impossibilidade de substituição do fármaco prescrito ou do material cirúrgico indicado para o 

adequado tratamento de saúde. 

 

4.4.2 A atuação da Defensoria Pública na promoção da resolução extrajudicial dos 

conflitos 

 

No Brasil, os serviços públicos de saúde, apesar da integralidade e universalidade 

do sistema único de saúde, ainda se mostram bastante deficitários. Faltam leitos em hospitais, 

equipamentos médicos, medicamentos, materiais e insumos hospitalares, bem como políticas 

públicas de prevenção de doenças, de forma que não são raras as violações ao direito 

fundamental à saúde. 

À Defensoria Pública, na forma do que preconiza o art. 134 da Constituição 

Federal, incumbe, como função primordial, a prestação de assistência jurídica integral e 

gratuita a todos aqueles que não reúnam condições financeiras de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios.  

Na lição de Sérgio Luiz Junkes
178

, os Estados democráticos devem ser conduzidos 

pelo princípio da justiça, de modo que devem ser promovidas ações e programas 
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governamentais tendentes à redução das desigualdades sociais. Daí ser o princípio da justiça o 

fundamento ou a base principiológica da institucionalização da Defensoria Pública. 

Sucede que em um país como o nosso, em que as pessoas hipossuficientes se 

encontram à margem da sociedade e necessitam do Poder Judiciário para fazer valer seus 

direitos, a garantia constitucional prevista no art. 5º., inciso LXXIV, que determina ao Estado 

a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem a insuficiência de 

recursos financeiros, a estruturação e aparelhamento das Defensorias Públicas se afigura cada 

vez mais relevante, embora ainda não seja uma realidade, uma vez que o número de 

Defensores Públicos é muito inferior ao de Magistrados e Promotores de Justiça. No Estado 

do Rio Grande do Norte, por exemplo, a proporção é de 01 (um) Defensor Público para um 

grupo de 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

Todavia, mesmo diante da deficiência estrutural e de pessoal, o papel do Defensor 

Público abrange não apenas a representação judicial dos assistidos, mas também a orientação 

e aconselhamento prévios dos assistidos; a promoção dos direitos humanos, da cidadania e do 

ordenamento jurídico; a educação em direitos; a promoção prioritária da resolução 

extrajudicial dos conflitos de interesses através das técnicas de composição amigável 

(mediação, conciliação, arbitragem, etc.); a defesa dos grupos sociais vulneráveis; funções 

estas expressamente previstas no art. 4º. da Lei Complementar Federal de n. 80, de 12 de 

janeiro de 1994, e que decorrem dos seguintes objetivos institucionais de garantir a primazia 

da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; de afirmar os 

princípios do Estado Democrático de Direito; de assegurar a efetividade dos direitos 

humanos; e, de garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 

3º.-A, da Lei Complementar retro mencionada, incluído pela Lei Complementar Federal de n. 

132, de 07 de outubro de 2009). 
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A função mediadora do Defensor Público é também objeto do projeto de lei de n.º 

4.827 de 1998, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra, cuja finalidade é institucionalizar e 

disciplinar a mediação, por um procedimento não obrigatório, no qual poderia ser utilizada a 

mediação em qualquer fase do processo por ato voluntário das partes. Por iniciativa do Dr. 

Sérgio Renault, Secretário da Reforma do Judiciário junto ao Ministério da Justiça, o aludido 

projeto denominado “consensuado” foi apresentado e amplamente debatido em audiência 

pública realizada no dia 17 de setembro de 2003.  

Caso aprovado este projeto legislativo, a tentativa de mediação antes do início do 

processo civil será obrigatória. Além disso, o mediador judicial ou extrajudicial poderá ser 

qualquer pessoa capaz, de conduta ilibada e com formação técnica ou experiência prática 

adequada à natureza do conflito. O advogado que possua no mínimo 03 (três) anos de 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil poderá ser nomeado mediador judicial e terá 

poderes para intimar as partes interessas e lavrar os termos, sendo remunerado por tal mister. 

Já o mediador extrajudicial terá suas atividades fiscalizadas pelo Tribunal de Justiça, embora 

a sua seleção e formação seja de responsabilidade conjunta da Ordem dos Advogados do 

Brasil, o Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública. 

Depreende-se da referida proposta normativa que o Defensor Público, além de 

poder exercer a função de mediador, a qual já constitui função institucional por força do art. 

4º. da Lei Complementar Federal de n. 80/94, participará ainda do processo de formação e 

seleção de mediadores desprovidos de conhecimento jurídico, como forma de ampliar as 

possibilidades de resolução extrajudicial das contendas. 

Ocorre que, independentemente da aprovação ou não deste projeto de lei, a 

Defensoria Pública há muito tem desempenhado a função institucional de buscar meios 

alternativos à judicialização. 
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De acordo com Vitore André Zilio Maximiano
179

, em decorrência dos inúmeros 

de casos patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, conforme dados 

apurados por Ana Maria Messeder, perfaziam mais da metade das ações propostas na 

Comarca da Capital, no ano de 2008 abriu-se um diálogo com a Secretaria de Saúde do 

referido Estado, com o objetivo de se construir uma alternativa à prestação de um serviço de 

saúde eficaz e acessível a todos. A metodologia utilizada na proposta pioneira no país 

consistiu na instalação, nas sedes e núcleos da Defensoria Pública Estadual, de um serviço de 

triagem dos pacientes por técnicos da secretária de saúde, que, a princípio, distinguem as 

situações de dispensa de medicamentos obrigatórios daqueles de elevado custo. 

Na primeira hipótese, os pacientes são diretamente encaminhados para uma 

farmácia pública onde o fármaco possa ser obtido sem burocracia. Já no segundo caso, de 

medicamentos de alto custo, o Estado de São Paulo se comprometeu a realizar a dispensação 

administrativa, sem necessidade de uma determinação judicial, de modo que os pacientes são 

encaminhados para um ambulatório da rede pública, no qual é feita a verificação da 

adequação do medicamento prescrito e sua posologia, e, uma vez verificada a regularidade, é 

concedido o prazo de 30 (trinta) dias para fornecimento pela Secretaria Estadual de Saúde. 

Ainda segundo o referido autor, esta técnica alternativa à judicialização 

proporcionou não apenas a redução de 80% (oitenta por cento) do número de ajuizamento de 

ações judiciais pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas também a redução de 

custos administrativos. Isso sem falar que o paciente passou a ter um tratamento célere, digno 

e efetivo, sem a necessidade de qualquer medida judicial. 
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Especificando esse percentual de resolutividade extrajudicial, tem-se que, antes da 

existência do convênio entre a Defensoria Pública paulista e a Secretaria Estadual de Saúde, o 

número mensal de ações judiciais era de 150 a 180, tendo sido reduzido para 16 a 20
180

. 

No Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Rodrigo Tostes de Alencar 

Mascarenhas
181

, no ano de 2008, eram recebidas, em média, 40 (quarenta) novas ações 

judiciais para fornecimento de medicamentos por dia útil, o que só foi reduzido com a 

formalização de um convênio com a Defensoria Pública do Estado para criação de uma 

central única para recebimento de mandados judiciais e realização de acordos extrajudiciais 

quanto aos fármacos elencados nas listas do Ministério da Saúde. Com isso, mais de 300 

(trezentos) tipos de medicamentos e alguns exames vêm sendo realizados mediante simples 

encaminhamento de ofício pela Defensoria Pública à Secretaria de Saúde. Além disso, foram 

disponibilizados dois farmacêuticos e o software de controle dos medicamentos utilizado pela 

Secretaria Estadual de Saúde para as Varas de Fazenda Pública como forma de dar suporte 

técnico ao Juiz de Direito. 

Seguindo o exemplo paulista, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso da atribuição de promoção da resolução extrajudicial de conflitos, vem 

executando, desde fevereiro de 2012, com a participação de outras instituições públicas – 

Defensoria Pública Federal, Procuradorias Estadual e Municipal, Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, o programa “SUS Mediado”, cujo propósito maior é aproximar o 

cidadão do Poder Público, desburocatrizando e, ao mesmo tempo, racionalizando a 

distribuição de medicamentos na rede pública de saúde, bem como evitando a propositura de 

ações judiciais para a realização de procedimentos cirúrgicos ou exames médicos.  
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Segundo o termo de cooperação técnica de n. 001/2012, de 14 de fevereiro de 

2012, o desenvolvimento do programa pode ser resumido nas seguintes etapas: 1) 

atendimento do cidadão pela equipe multidisciplinar - assistente social e psicólogo - da 

Defensoria Pública do Estado para seleção do tipo de medicamento ou procedimento médico 

necessário, bem como para análise e complementação da documentação apresentada pelo 

paciente e, ainda, para averiguação do perfil sócio econômico do assistido; 2) agendamento da 

reunião de mediação: as reuniões são realizadas todas as quartas-feiras na sede da Defensoria 

Potiguar, com a presença do cidadão, do Defensor Público, do técnico da Secretária de Saúde 

do Estado e/ou Município e dos Procuradores Estaduais e Municipais; 3) análise pelos 

técnicos (farmacêuticos e médicos do setor de regulação) das Secretarias de Saúde acerca da 

disponibilidade do medicamento no estoque da unidade central de distribuição ou da 

possibilidade de substituição do medicamento por outro disponível; 4) no caso de indicação 

de medicamento para substituição, é entregue ao cidadão um ofício, subscrito pelo Defensor 

Público e pelo técnico da área de saúde, para consulta ao médico que acompanha o tratamento 

do paciente. Em não sendo possível a substituição, o médico deverá indicar as razões em 

laudo circunstanciado, com resposta aos quesitos elaborados pelo Defensor Público; 5) em 

sendo positiva a mediação, é firmado um termo de acordo, estabelecendo-se o prazo máximo 

para entrega da medicação, evitando-se, assim, a judicialização; 6) nas hipóteses de 

procedimento cirúrgico, os técnicos da Secretaria de Saúde, na sede da própria Defensoria, 

realizam os agendamentos das consultas e exames prévios, bem como se manifestam sobre a 

disponibilidade ou não dos materiais indicados pelo médico do paciente; 7) nos casos de 

medicamentos de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, que não estejam elencados 

nas portarias do Ministério da Saúde, o cidadão é encaminhado à Defensoria Pública da União 

para propositura da ação judicial em desfavor dos três entes públicos - União, Estados e 

Municípios. 
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Inicialmente implantado no Município do Natal, atualmente, o programa já 

encontra extensão nos Municípios de Mossoró e Caicó. Estatisticamente, tem-se que, de 

acordo com os dados apurados de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 2012, num período 

pouco mais de 09 (nove) meses, só na Comarca de Natal, foram realizados 823 (oitocentos e 

vinte e três) atendimentos, com a resolução extrajudicial de 330, com a propositura de 331 

(trezentos e trinta e uma) ações judiciais pela Defensoria Estadual e 162 (cento e sessenta e 

dois) encaminhamentos à Defensoria Pública Federal, excetuados os casos de urgência e 

emergência, cujas demandas são judicializadas imediatamente, face o risco de morte do 

paciente, o que representa um índice de 40,09% de resolução extrajudicial dos conflitos 

envolvendo o fornecimento de medicamentos, a realização de consultas, exames ou 

procedimentos cirúrgicos através da técnica mediação entre os gestores das secretariais 

estadual e municipal de saúde e os usuários, com intermediação de um membro da Defensoria 

Pública do Estado
182

.  

Some-se a isso que, embora a tendência seja o aumento da demanda anual no 

âmbito das Defensorias Públicas, face o continuado processo de educação em direitos e de 

conscientização dos cidadãos da necessidade de efetivação dos seus direitos, também se 

verificou a redução do número de processos judiciais na área da saúde, uma vez que foram 

propostas, pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 247 (duzentos e 

quarenta e sete) ações judiciais no ano de 2009, 341 (trezentos e quarenta e uma) no ano de 

2010, 361 (trezentos e sessenta e uma) no ano de 2011 e 331 (trezentos e trinta e uma) no ano 

de 2012. 

Prática similar de mediação foi implantada no Distrito Federal, uma vez que, 

através da portaria conjunta de n. 01, de 26 em fevereiro de 2013, a Secretaria de Saúde 
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Distrital e a Defensoria Pública firmaram acordo de cooperação técnica para fins de 

instituição de uma Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde (CAMEDIS), cujo 

objetivo é favorecer o diálogo, promover agilidade no atendimento do cidadão, evitar ações 

judiciais e propor a conciliação nos processos em curso
183

.  

Uma das grandes vantagens desses programas de mediação extrajudicial é que não 

há que se falar em gastos orçamentários consideráveis para as instituições/órgãos parceiros, 

uma vez que os profissionais envolvidos no processo de mediação integram os quadros de 

servidores das Defensorias Públicas, das Procuradorias do Estado e do Município, e das 

Secretariais Estaduais e Municipais de Saúde, sendo irrisório também o custo com a 

instalação de salas mobiliadas para o desenvolvimento da mediação. 

A contrario sensu, como adverte Rodolfo de Carmargo Mancuso
184

, a busca 

excessiva pelo aumento da oferta da Justiça estatal fomenta o “demandismo judiciário”, que 

compromete parcelas expressivas do orçamento estatal em detrimento de outras demandas 

sociais, igualmente carentes e, muitas vezes, prioritárias. 

Outro ponto de destaque do programa de mediação de conflitos nas demandas de 

saúde no âmbito da Defensoria Pública diz respeito ao controle tanto quanto à 

hipossuficiência do cidadão quanto à prescrição firmada pelos médicos, uma vez que, muitas 

vezes, pessoas que não possuem abastadas condições financeiras recorrem ao Judiciário com a 

finalidade de obtenção gratuita do medicamento ou procedimento médico de ponta, assim 

como alguns médicos receitam fármacos sem a realização dos exames necessários, sem a 

indicação do medicamento genérico e de sua possibilidade ou não de substituição, e, ainda, 

utilizam a rede pública de saúde para testar fármacos novos no mercado. 
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O fato do Defensor Público, ao realizar a mediação, ter a preocupação de 

averiguar o perfil sócio econômico do assistido, bem como de oficiar ao médico que 

acompanha o tratamento de saúde do paciente para colher informações sobre a possibilidade 

de substituição do medicamento, o material indicado para determinado procedimento 

cirúrgico e, ainda, sobre a urgência ou não da realização do procedimento, têm, no Estado do 

Rio Grande do Norte, coibido a prescrição indiscriminada de medicamentos e a indicação de 

internações ou de realização de procedimentos cirúrgicos com preterição da ordem 

estabelecida na rede pública de saúde. 

Também não se pode olvidar que a mediação concomitante entre os cidadãos e os 

técnicos das secretarias de saúde do Estado e do Município propicia a definição prévia de 

quais medicamentos devem estar disponíveis nos diversos níveis de complexidade 

assistencial, garantindo a programação da aquisição pelos gestores, o que evita o uso 

indiscriminado do procedimento de dispensa de licitação, notadamente quando fundado na 

urgência decorrente da necessidade de cumprimento de ordens judiciais, além de assegurar o 

abastecimento e o consequente fornecimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. 

Isso sem falar que a resolução extrajudicial do conflito evita eventual pedido de 

bloqueio de verbas públicas para efetivação da decisão judicial, de modo que o Judiciário não 

necessita assumir o risco de bloquear parcela considerável de receitas públicas, o que pode vir 

a prejudicar o atendimento de outras políticas públicas de igual importância, haja vista que 

não há como o Magistrado ordenar que a verba bloqueada seja aquela destinada a uma 

determinada rubrica orçamentária, notadamente porque as instituições financeiras não 

possuem informações sobre o controle e a execução do orçamento público. A bem da verdade, 

o que se afigura juridicamente possível – e tem sido admitido pela jurisprudência pátria – é a 

prolação de ordem judicial determinando o remanejamento de verbas orçamentárias de uma 

rubrica para outra, a exemplo do que tem se verificado com as verbas destinadas à publicidade 
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dos programas governamentais, que têm sido redirecionadas pelo Poder Judiciário para 

garantia da efetividade de direitos fundamentais. 

Noutro passo, o acordo firmado no procedimento de mediação, uma vez 

referendado por um membro da Defensoria Pública, possui força de título executivo 

extrajudicial, na forma do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 4º., § 4º, da 

Lei Complementar Federal de n. 80/94, de modo que, na hipótese de descumprimento, pelo 

ente público, da obrigação de fornecimento do medicamento e/ou custeio do procedimento 

médico, autoriza a propositura de demanda executiva, cujo procedimento, além de ser mais 

célere, dispensa a discussão acerca do direito material propriamente dito. 

Assim sendo, o diálogo estabelecido entre os gestores das Secretárias de Saúde e 

os usuários do Sistema Único de Saúde, com a intermediação de Defensores Públicos, 

consagra a superação da equivocada concepção de que a concretização dos direitos só se 

mostra possível por meio da jurisdição. Para Marc Galanter
185

, a excessiva preocupação de 

que o Estado proporcione ao cidadão o acesso aos Tribunais por ser esta a “única” forma de 

concretização da justiça revela-se limitada, sendo imperioso que se reflita sobre outros 

mecanismos, paralelos à jurisdição, igualmente adequados à solução dos litígios. Para o 

referido autor, nem sempre a resolução dos conflitos de interesses pode ser obtida nos órgãos 

judiciais, notadamente porque, no mais das vezes, estes apenas significam arenas de disputas 

intermináveis. 

A mediação como instrumento de concretização do direito fundamental à saúde 

tem como características primordiais a rapidez e eficácia dos resultados; a redução do 

desgaste físico emocional do assistido, que já se encontra abalado com a moléstia que o 

acomete; a diminuição do custo financeiro para a Administração Pública e para o Poder 
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Judiciário; a garantia de privacidade e sigilo; a diminuição da duração e reincidência de 

litígios; e a facilitação da comunicação entre o administrado e o administrador. 
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CONCLUSÃO 

 

No Brasil, em decorrência dos incomensuráveis desníveis sociais e da 

concentração de renda nas mãos de poucos, a concretização do direito fundamental à saúde, 

sobretudo para os indivíduos economicamente desprivilegiados deve ser tida como uma 

condição essencial ao exercício da cidadania num Estado democrático de direito. 

Há que se reconhecer que o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado como 

um dos mais caros do mundo, face os seus princípios norteadores da universalidade e 

integralidade do atendimento, de modo que os investimentos públicos na área de saúde nunca 

se afiguram suficientes para o provimento de todas as necessidades da população, 

especialmente porque a evolução das pesquisas científicas na área médica torna muitos 

tratamentos inacessíveis para milhões de brasileiros. 

Sucede que o cidadão tem o direito fundamental de buscar a prestação de ações e 

serviços públicos de saúde eficazes e que lhe assegurem a garantia de uma vida minimamente 

digna, direito este amplamente defendido no presente trabalho, uma vez que, na qualidade de 

Defensora Pública, a subscritora deste não poderia se eximir da posição de defesa das pessoas 

hipossuficientes, as quais buscam o sistema de justiça como ultima ratio para a concretização 

de políticas públicas ou para a correção de omissões do Poder Público.  

E, sob esta ótica de expansão da cidadania e de implementação de instrumentos de 

ampliação do acesso à justiça, a judicialização de políticas públicas de saúde tem se tornado 

uma constante, provocando uma série de discussões, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, 

quanto à efetividade do direito social à saúde. 

É bem verdade que, nos Tribunais de Justiça Estaduais, assim como Supremo 

Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, consoante demonstrado no terceiro 

capítulo desta tese, a posição adotada tem sido a de prevalência da garantia do mínimo 
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existencial em detrimento de assertivas genéricas do Poder Público de comprometimento dos 

recursos orçamentários com o cumprimento de ordens judiciais que determinem o 

fornecimento ou custeio de ações e serviços públicos de saúde. 

Entretanto, também restou demonstrado que o direito à saúde não é, sempre e 

necessariamente, absoluto, uma vez que a obrigação estatal pode se tornar inexequível, caso o 

Poder Judiciário determine o custeio de toda e qualquer prestação de assistência à saúde. 

Nesta conjuntura, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em decisão monocrática prolatada nos 

autos do pedido de suspensão de tutela antecipada de n. 421 (PE), de 29 de abril de 2010, 

assentou as seguintes premissas quanto ao limite das tutelas jurisdicionais que versem sobre o 

direito à saúde: 1ª.) o deferimento de toda e qualquer tutela que verse sobre o direito à saúde, 

mesmo quando existentes alternativas no Sistema Único de Saúde, poderá gerar grave lesão à 

ordem administrativa, comprometendo o regular funcionamento do sistema e, via de 

consequência, estabelecendo o tratamento privilegiado e prejudicando ainda mais o 

atendimento médico que já é prestado precariamente à parcela da população mais carente; 2ª.) 

na maioria das demandas, a intervenção judicial não decorre de uma omissão absoluta em 

matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas da necessidade de 

uma determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas; 3ª.) O Sistema 

Único de Saúde filiou-se à corrente da medicina com base em evidências, razão pela qual se 

adotaram 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, de modo que um fármaco ou um tratamento que se 

encontre em desconformidade com o protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a 

contrariar um consenso científico vigente; 4ª.) Em existindo tratamento fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde este deve ser privilegiado em detrimento da opção escolhida pelo 

paciente ou por seu médico, desde que não comprovada a ineficácia ou a impropriedade da 
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política de saúde existente, uma vez que, em determinados casos, por razões específicas do 

organismo humano, pode restar comprovada a necessidade de outro tipo de tratamento; 5ª.) 

Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde são 

passíveis de contestação via judicial ou administrativa; 6ª.) Os tratamentos experimentais, 

entendidos como aqueles cuja eficácia ainda não foi cientificamente comprovada, sobretudo 

nos casos em que nenhum país pode compra-lo por falta de aprovação ou avaliação, não pode 

ser objeto de decisões judiciais que determinem o custeio pelos entes públicos; 7ª.) A 

inexistência de protocolo clínico no Sistema Único de Saúde (SUS) ou a ausência de 

incorporação de tratamento novos não pode significar violação ao princípio da integralidade 

do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e 

as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no 

tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por 

ações individuais como coletivas. 

Assim, tomando por base o princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais e os paradigmas doutrinários e jurisprudenciais existentes sobre o tema, o 

presente trabalho buscou fixar as seguintes proposições: 

1. O direito a uma vida digna pressupõe uma vida saudável, de modo que o 

direito a prestações de assistência à saúde decorre da necessidade de preservação da dignidade 

da pessoa humana. Assim sendo, a dignidade da pessoa humana possibilita a abertura material 

do sistema jurídico de direitos fundamentais, além de servir como critério de ponderação de 

bens jurídicos para fins de resolução de conflitos normativos ou mesmo como parâmetro de 

aferição da fundamentalidade de outros direitos. 

2. Ainda que não positivado no elenco do artigo 5º. da Constituição Federal, 

o direito social à saúde pode ser considerado uma posição jurídica, pertencente à determinada 

pessoa ou a uma comunidade, que, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade 
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material), foi erigido ao patamar de norma constitucional intangível, além de ter sido retirado 

do âmbito de discricionariedade da Administração Pública, na medida em que positivado no 

ordenamento jurídico pátrio como direito do cidadão  - art. 6º., CF – e dever do Poder Público 

– art. 196, CF (fundamentalidade formal). 

3. A fundamentalidade do direito à saúde impõe a eficácia plena imediata da 

norma constitucional, a teor do que prescreve o princípio encartado no § 1º, do art. 5º, da 

Constituição Federal. Com a positivação de tal preceito, os direitos fundamentais sociais 

deixaram de ser meras intenções ou recomendações dirigidas ao Poder Público, na medida em 

que adquiriram a conotação de direitos subjetivos de natureza prestacional e/ou direitos de 

defesa. 

4. Não se pode afirmar que direitos civis e políticos são sempre direitos de 

defesa, assim como não se pode esperar dos direitos sociais apenas a faceta prestacional, de 

modo que, o direito à saúde, embora assuma feição obrigacional, no sentido de que o Estado 

deve fornecer medicamentos, disponibilizar atendimento médico hospitalar integral e gratuito, 

assim como regulamentar a assistência privada e complementar de saúde, também apresenta o 

caráter negativo de direito de defesa, uma vez que a saúde e a integridade física de qualquer 

cidadão devem ser respeitadas pelo Estado e/ou por terceiros (eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais), o que não tem sido cumprido regularmente pelo Poder Público, na medida em 

que este deixa de aplicar os recursos necessários na estruturação da saúde pública, se omite na 

aquisição de medicamentos já elencados em políticas públicas e, frequentemente, priva o 

cidadão de um tratamento de saúde digno. 

5. Conquanto o direito social à saúde possa ser exercido por qualquer pessoa 

(seja rico ou pobre, sadio ou inválido), no aspecto da concretude, esse direito fundamental 

deve ser reconhecido como um direito dos cidadãos desiguais, cuja efetivação deve ter por 

base a necessidade de estabelecimento de uma equalização entre os diferentes indivíduos. Não 
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se pode, pois, afirmar que o deferimento de tutelas judiciais que determinem ao Poder Público 

o fornecimento de produtos farmacêuticos ou o custeio de tratamentos médicos hospitalares a 

pessoas individualmente consideradas, ainda que não existente uma política pública que 

alcance toda a coletividade, implique em desobediência ao princípio constitucional da 

isonomia, tampouco em privilégio em favor daqueles que conseguem obter o acesso à justiça. 

Isso sem mencionar que a concepção de igualdade substancial, ao invés de privilegiar 

determinados cidadãos, pode ocasionar a restrição do acesso às prestações de saúde àqueles 

que se encontram em situação de hipossuficiência ou à margem da garantia do mínimo 

existencial ou ainda coibir o custeio, pelos entes públicos, de tratamentos experimentais ou 

tratamentos mais caros que possuem alternativas viáveis no próprio Sistema Único de Saúde. 

6. O efeito tido como discriminatório ou anti-isonômico da intervenção judicial 

– que atinge aquelas pessoas hipossuficientes que não acionam o Estado-Juiz, seja por falta de 

conhecimento, seja por falta de instrumentos de acesso à Justiça (como, por exemplo, na 

hipótese de não criação da Defensoria Pública ou da insuficiência do número de Defensores 

Públicos) – não pode servir para gerar uma dupla exclusão do sistema. Do contrário, os 

cidadãos seriam obrigados a se conformar com as limitadas políticas públicas desenvolvidas 

pelo Estado e, ainda, com a impossibilidade de recorrer ao Poder Judiciário nas hipóteses de 

ausência ou deficiência do serviço público de assistência à saúde. 

7. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade 

solidária dos entes públicos quanto às ações e serviços públicos de saúde, de forma que, 

malgrado não exista inconstitucionalidade nas normas internas do Sistema Único de Saúde 

que fixam repartições de competências entre os entes públicos a responsabilidade no 

fornecimento de medicamentos é solidária entre todas as esferas da federação, em virtude da 

competência comum estabelecida no texto constitucional. 
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8. A intervenção do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não fere 

o princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que os direitos sociais não 

podem ficar condicionados à boa vontade do Administrador, e o preceito da tripartição dos 

poderes foi, originariamente, concebida com o escopo de garantir a efetivação dos direitos 

fundamentais. Outrossim, não se pode olvidar que a conotação atual do princípio democrático 

impõe, além da consagração da vontade da maioria, o respeito aos direitos das minorias, de 

modo que não há que se cogitar em limitação das políticas públicas àquelas já definidas pelo 

Legislativo ou Executivo em prol da coletividade. 

9. Apesar de se reconhecer a finitude dos recursos públicos e a crescente 

ampliação das necessidades da população quanto às ações e serviços públicos de saúde, em 

um país assolado pela desigualdade social como o Brasil, cujos serviços públicos são 

historicamente negligenciados e subfinanciados, a reserva do possível deve ser sempre vista 

com ressalvas, na medida em que o que se vislumbra, na maior parte das demandas judiciais, 

é que o Estado utiliza, genericamente, o argumento da escassez de recursos públicos para 

obstar a intervenção judicial na efetivação das políticas públicas. Não se verifica a 

comprovação da correta alocação e aplicação dos recursos orçamentários, tampouco a 

demonstração de que o ente público aplica, integralmente, os percentuais mínimos de 

financiamento dos serviços e ações de saúde, estabelecidos pela Emenda Constitucional de n. 

29, de 13 de setembro de 2000, e regulamentados pela Lei Complementar Federal de n. 141, 

de 13 de janeiro de 2012. 

10. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, 

com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas 

definidas na própria Constituição. O princípio da proibição de retrocesso traduz, no processo 

de concretização dos direitos fundamentais, verdadeira dimensão negativa pertinente aos 
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direitos sociais de natureza obrigacional, a exemplo do direito à saúde, impedindo que o grau 

de eficácia destes direitos, uma vez atingidos, venha a ser reduzido ou suprimido. 

11. Malgrado a formulação, criação e implementação de políticas públicas 

incumba, primeiramente, aos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, por estarem 

legitimados pela vontade popular, a intervenção do Poder Judiciário no controle das políticas 

públicas não fere o princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que os direitos 

sociais não podem ficar condicionados à boa vontade do Administrador, e o preceito da 

tripartição dos poderes foi, originariamente, concebida com o escopo de garantir a efetivação 

dos direitos fundamentais. Outrossim, não se pode olvidar que a conotação atual do princípio 

democrático impõe, além da consagração da vontade da maioria, o respeito aos direitos das 

minorias, de modo que não há que se cogitar em limitação das políticas públicas àquelas já 

definidas pelo Executivo e regulamentadas pelo Legislativo. 

12. A atuação do Judiciário para efetivação de políticas públicas excluídas pelo 

Poder Público pode ser limitada pelo princípio da razoabilidade, de modo que se afigura 

possível o sacrifício ou a minoração de determinadas prestações, desde que se verifique o 

respeito ao preceito do mínimo existencial e o direito à saúde não fique restrito apenas às 

hipóteses de iminente risco de morte, uma vez que a vida humana não pode ser reduzida a 

uma mera existência animal. 

13. O mínimo existencial representa um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que asseguram ao indivíduo o direito de não se submeter a qualquer ato 

degradante e/ou desumano, uma vez que devem ser asseguradas as condições existenciais 

mínimas para uma vida digna e saudável, sem que isso implique na impossibilidade de 

indeferimento, pelo Poder Judiciário, de pretensões individuais que objetivem, por exemplo, o 

fornecimento de medicamentos sem registro nos órgãos oficiais ou que estejam sendo 

utilizados em tratamentos experimentais não registrados, a realização de transplante sem 
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observância da lista estabelecida pela ordem cronológica (salvo os casos iminentes de morte), 

assim como o custeio de fármacos e ou materiais cirúrgicos que possam ser substituídos por 

aqueles integrantes dos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde e que apresentem 

menor custo. 

14. Nas demandas de saúde, em algumas hipóteses, há de se exigir do Judiciário, 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Procuradores do Estado e do Município e 

dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil conhecimentos técnicos de 

natureza multidisciplinar sobre os medicamentos e suas propriedades terapêuticas, os 

tratamentos e seus prognósticos de eficácia, o grau de complexidade dos exames e sua real 

necessidade, o que suscita a busca de meio alternativos à judicialização, em que se trabalhe o 

colóquio entre as partes envolvidas, notadamente quando uma destas é o gestor público, que 

deve sempre se pautar pela impessoalidade e considerar a participação popular no processo de 

escolha das políticas públicas a serem disponibilizadas a toda a sociedade. 

15. É inolvidável que o conflito é inerente à natureza humana. Todavia, em face 

do aumento da burocratização e da judicialização, tem se verificado, seja no âmbito do Poder 

Judiciário, seja por intermédio de outras instituições essenciais à justiça, um movimento de 

mobilização pelo estabelecimento da cultura do diálogo, através de um processo colaborativo, 

cooperativo e eficaz. Daí a necessidade de uma atuação proativa não apenas do Judiciário, 

mas também de outras instituições essenciais à função jurisdicional, a exemplo da Defensoria 

Pública, que, além de possuir a função de promover a resolução extrajudicial dos conflitos de 

interesses, mediante a prestação de assistência judiciária gratuita ativa, reativa e preventiva, 

oferecida a todos os cidadãos carentes ou socialmente inferiorizados, vem a se constituir num 

dos mais eficazes instrumentos de ação do Estado democraticamente constituído. 

16. A mediação como instrumento de concretização do direito fundamental à 

saúde tem como características primordiais a rapidez e eficácia dos resultados; a redução do 
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desgaste físico emocional do assistido, que já se encontra abalado com a moléstia que o 

acomete; a diminuição do custo financeiro para a Administração Pública e para o Poder 

Judiciário; o controle sobre o efeito nefasto da indústria farmacêutica; a possibilidade de 

substituição dos fármacos prescritos por outros integrantes das portarias regulatórias do 

Ministério da Saúde ou de menor custo; a garantia de privacidade e sigilo; a diminuição da 

duração e reincidência de litígios; a não intervenção do Poder Judiciário na execução do 

orçamento do ente público, o que tem sido ocasionado pelos bloqueios e remanejamentos de 

verbas públicas para cumprimento das determinações judiciais atinentes ao fornecimento de 

produtos farmacêuticos e/ou custeio de tratamentos médicos hospitalares; e, primordialmente, 

a facilitação da comunicação entre o administrado e o administrador, auxiliando este último 

no processo de formulação de políticas públicas de saúde. 

17. O diálogo firmado entre os gestores das Secretárias de Saúde e os usuários do 

Sistema Único de Saúde, com a intermediação de Defensores Públicos, consagra a superação 

da equivocada ideia de que a concretização dos direitos só se mostra possível por meio da 

jurisdição. 

Das premissas supracitadas, infere-se que o presente estudo não se propõe a 

excluir o sistema jurídico-político baseado no monopólio estatal da jurisdição. Não obstante, é 

inegável que a atuação multidisciplinar, mediadora, representará uma complementação ou 

suplementação do sistema jurídico-formal, na medida em que propicia a redução do número 

de ações judiciais, a exemplo do que se verificou no âmbito da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, cuja implantação da mediação nas demandas de saúde, só no ano de 2008, 

representou uma redução de 80% na propositura de ações judiciais; assim como tem ocorrido 

no Estado do Rio Grande do Norte, que, após a implantação do programa “SUS Mediado”, 

em fevereiro de 2012, conseguiu diminuir consideravelmente o número de demandas de 

assistência à saúde, alcançando um índice de 40,09% de resolução extrajudicial dos conflitos 
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de interesses existentes entre os cidadãos que necessitam de um tratamento de saúde digno e 

os gestores das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. 

Por todo o exposto, o presente estudo teve como principal objetivo evitar que o 

direito social à saúde padeça do vício da falta de efetividade ou mesmo que se verifique a 

hipertrofia da tutela jurisdicional, de modo que a pesquisa buscou o estabelecimento de 

parâmetros e/ou instrumentos capazes de orientar os Poderes constituídos a garantir, com 

razoabilidade e proporcionalidade, aos cidadãos carentes, a efetividade do direito à saúde e a 

eficácia de políticas públicas sanitárias, assegurando-se a observância do mínimo existencial, 

o qual representa uma exigência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º., 

III, CF), uma vez que é hora de se atentar para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, 

proporcionar um vida saudável, segura e com o mínimo de bem estar e dignidade ao cidadão. 
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ANEXO A - Termo de Cooperação Técnica de n. 001/2012, que entre si celebram a 

Defensoria Pública do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, a Secretária de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Norte e a Defensoria Pública da União, para o fim nele 

especificado. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrita no 

CNPJ sob o nº 07626844/0001-20, com sede na Avenida Duque de Caxias, 102/104, bairro 

Ribeira, Natal-RN, CEP. 59.050-012, neste ato representada pela Defensora Pública Geral do 

Estado, Dra. Jeanne Karenina Santiago Bezerra, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o 

nº 736.944.284-53, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o n° 08.286.940/0001-09, com 

sede na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-100 neste ato representada pelo 

Procurador Geral do Estado, Dr. Miguel Josino Neto, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o 

nº. 427623754-87, a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o nº 

082417540001-45, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 730 neste ato 

representado pelo Secretário de Estado da Saúde Pública, Dr. Domício Arruda Sobrinho, 

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 056.192.974-20, e a DEFENSORIA PÚBLICA 

DA UNIÃO, inscrita sob o CNPJ nº 00.375.114/0001-16, com sede na Av. Alexandrino de 

Alencar, nº 663, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.030-350, neste ato representado pelo Wagner 

Ramos Kriger, CPF: nº 038.109.937-78, Defensor Público-Chefe Substituto da DPU/RN. 

CONSIDERANDO: 

a) a necessidade de implementação de políticas públicas que minimizem os impactos 

negativos decorrentes da judicialização das demandas de saúde; 
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b) a possibilidade de criação de mecanismos extrajudiciais de atendimento desburocratizado, 

céleres e eficientes, com garantia de concretização do direito fundamental à saúde, 

preconizado no art. 6º. e 196, ambos da Constituição Federal, para os cidadãos 

hipossuficientes; 

c) a importância do apoio operacional de técnicos da SESAP aos Defensores Públicos e 

Procuradores de Estado, para fins de aplicação regular das políticas públicas de saúde, bem 

como para facilitar o fluxo de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde; 

RESOLVEM:  

Celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em conformidade com a 

legislação pertinente e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

O presente termo tem por objetivo o estabelecimento de ampla cooperação entre os partícipes, 

o intercâmbio de ações e a difusão de informações, visando garantir maior efetividade às 

políticas públicas de saúde no Estado do Rio Grande do Norte, evitar demandas judiciais e 

assegurar o acesso aos usuários hipossuficientes do SUS a medicamentos e procedimentos 

médicos de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte, previstos perante o Sistema 

Único de Saúde-SUS. 

§ 1º. O programa público decorrente da execução deste termo de cooperação técnica será 

denominado “O SUS Mediado”. 

§ 2º. A formalização do presente termo não obsta a propositura das ações judiciais cabíveis 

nas hipóteses de urgência/emergência e/ou sempre que verificada a impossibilidade de 

resolução extrajudicial da demanda. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

A celebração deste termo não implica em ônus orçamentário extraordinário para qualquer dos 

partícipes, cabendo a cada um responder, única e exclusivamente, pelas despesas com 
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pagamento da equipe técnica designada e com o custeio da manutenção dos equipamentos 

utilizados na infraestrutura montada para atendimento à população. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua 

publicação na imprensa oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos na 

forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: 

4.1 Incumbe à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte: 

a) Disponibilizar, na sede da instituição em Natal, uma sala de atendimento ao público, que 

possa ser utilizada pelos técnicos da Secretária de Estado da Saúde Pública - SESAP; 

b) Disponibilizar um computador, mobiliário, uma impressora e rede de acesso à internet para 

montagem da infraestrutura de atendimento ao público; 

c) Realizar, através de equipe multidisciplinar, a triagem dos assistidos, mediante averiguação 

do perfil socioeconômico; 

d) Realizar o atendimento dos casos referentes à saúde contemplados pelo SUS, que sejam da 

competência do Estado; 

e) Agendar, excetuadas as hipóteses de urgência e/ou emergência, a data de retorno do usuário 

para atendimento pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde;  

f) Designar Defensores Públicos e estagiários de direito para prestar apoio técnico jurídico aos 

servidores designados pelos outros partícipes; 

g) Providenciar, quando indicado, pelos técnicos da SESAP, a possibilidade de substituição 

do medicamento ou procedimento prescrito, mediante a expedição de ofício ao médico do 

usuário/assistido, solicitando opinião técnica específica sobre a substituição sugerida e/ou os 

motivos que a impossibilitem; 
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h) Excetuadas as hipóteses de urgência e/ou emergência e em não sendo possível a resolução 

extrajudicial da demanda no prazo máximo de 15 (quinze) dias, propor as ações judiciais 

cabíveis; 

i) Encaminhar, nas hipóteses de urgência/emergência, via e-mail institucional a documentação 

necessária para análise imediata da demanda pela equipe técnica da SESAP, além de manter 

contato telefônico informando-a da demanda; 

j) Designar um Defensor Público para coordenar o projeto no âmbito institucional; 

l) Encaminhar para a Defensoria Pública da União as demanda de saúde que não sejam 

contempladas pelo SUS; 

m) receber da Defensoria Pública da União as demandas de saúde não ajuizadas e 

contempladas pelo SUS. 

4.2 Cabe à Defensoria Pública da União: 

a) Receber da Defensoria Pública do Estado as demanda da saúde que não sejam 

contempladas pelo SUS; 

b) Enviar para a Defensoria Pública do Estado as demandas de saúde não ajuizadas e 

contempladas pelo SUS; 

c) Designar um Defensor Público para participar das reuniões realizadas na última quarta-

feira do mês. 

4.3 Cabe à Secretaria de Estado da Saúde Pública: 

a) Designar, no mínimo, dois servidores técnicos, preferencialmente entre farmacêuticos e 

médicos integrantes da rede pública de saúde, para prestar semanalmente apoio operacional 

aos Defensores Públicos no atendimento à população na sede da Defensoria Pública do Estado 

preferencialmente às quartas-feiras no horário das 08:00hs as 14:00hs, para análise das 

prescrições médicas, ou laudos médicos, bem como para esclarecimentos/direcionamento do 

cadastro do usuários nos programas de fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS; 
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b) Ceder um profissional de saúde para auxiliar as mediações e indicar com as informações 

técnicas e em conformidade com a legislação pertinente a possibilidade de substituição dos 

insumos e materiais cirúrgicos prescritos pelos médicos dos assistidos auxiliando o Defensor 

Público na expedição de ofício para o médico prescritor, bem como no agendamento de 

cirurgias, exames e procedimentos que tenham previsão nos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS) com responsabilidade Estadual; 

 

c) Examinar a documentação apresentada pelo assistido e, em existindo disponibilidade em 

estoque, encaminhar para o cadastro imediato do mesmo, no programa respectivo, qual seja, o 

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica-CEAF (responsabilidade estadual) 

fato igualmente verificado com os procedimentos cirúrgicos de responsabilidade estadual; 

d) Indicar, com as informações técnicas e em conformidade com a legislação pertinente, as 

possibilidades de substituição por mesmo princípio ativo nos casos de indicação terapêutica 

idêntica. Com relação aos insumos e materiais ou procedimentos cirúrgicos prescritos haverá 

auxílio aos defensores públicos na expedição de ofício ao médico prescritor com relação se o 

procedimento ou material em tela pode ser substituído pelo ofertado no Sistema Único de 

Saúde-SUS; 

e) Nas hipóteses de falta dos medicamentos/insumos/materiais em estoque acompanhar a 

regularização do fornecimento, mediante solicitação prévia, em procedimento licitatório 

cabível; 

e) Examinar os casos de urgência/emergência, de segunda a sexta-feira, mediante exame da 

documentação enviada por via de e-mail institucional pela DPE, bem como, por meio de 

contato telefônico fornecido (3232-2586) e nos e-mails (diretecnica@rn.gov.br) e 

(conjurunicat@rn.gov.br) pelo órgão responsável; 

mailto:diretecnica@rn.gov
mailto:conjurunicat@rn.gov.br
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f) Apresentar aos demais partícipes um relatório no momento das mediações de resolução ou 

não das demandas apresentadas pelos usuários, com descrição do nome do assistido, tipo de 

medicamento/material/insumo solicitado, prazo de atendimento da demanda; 

4.4. Incumbe à Procuradoria Geral do Estado: 

a) Participar do planejamento, execução e fiscalização do programa com o objetivo de dar 

materialidade ao direito social da saúde (art. 196 – 200, CF). 

b) Acompanhar às quartas-feiras no horário de 08:00hs às 14:00hs ou fazer-se representar aos 

plantões de atendimento do programa, juntamente com a equipe técnica. No sentido de prestar 

esclarecimentos, tirar dúvidas e integrar a mediação. 

c) Colaborar com intercâmbio de informações pertinentes ao bom funcionamento do 

programa e ao estudo do Sistema Único de Saúde (SUS). 

CLÁUSULA QUINTA – DAS SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

Fica estabelecido que as sessões de mediação para resolução administrativa das questões da 

saúde amparadas por este termo de cooperação serão realizadas na sede da DPE, nas quartas-

feiras, no horário compreendido de 08:00hs às 14:00hs na presença do usuário/assistido de um 

defensor público estadual, de um representante da SESAP e de um representante da PGE. 

Parágrafo Primeiro: alcançando-se êxito na referida mediação será firmado termo de acordo 

entre os presentes. 

Parágrafo Segundo: haverá o arquivamento do procedimento referido no parágrafo anterior 

após a SESAP informar que o usuário/assistido recebeu o tratamento de saúde reclamado. 

CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO GESTORA 

O programa “SUS Mediado” terá uma Comissão Gestora, formada por um membro indicado 

por cada um dos partícipes, a qual terá como atribuição o acompanhamento do 

desenvolvimento e execução do programa, em especial quanto à efetividade e celeridade do 

atendimento ao cidadão necessitado, deliberando sobre a avaliação dos índices de 
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aproveitamento das metas apresentadas, de acordo como relatórios apresentados pelos 

partícipes. 

Parágrafo Único: a comissão gestora mensalmente, sempre na última quarta-feira, reunir-se-á 

na sede da Defensoria Pública do Estado para realizar uma avaliação permanente do 

desempenho do programa, podendo cada membro fazer-se representar na referida reunião. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA, DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO: 

7.1. Qualquer dos partícipes poderá: 

7.1.1 denunciar este termo de cooperação mediante o envio de notificação escrita ao outro, 

dando-se por configurada a resilição unilateral após 30 (trinta) dias do seu recebimento, 

atestado por contrafé, lapso de tempo em que subsistem vigentes e inalterados os termos e 

condições do presente documento; 

7.1.2 rescindir este termo, independentemente de prévia notificação, no caso de não 

observância de suas normas pelo ente convenente; 

7.1.3 rescindi-lo pela superveniência de qualquer norma legal ou fato administrativo que o 

torne formal ou materialmente inexequível; 

7.1.4 propor alterações com a finalidade de aprimorar o cumprimento dos objetivos do 

presente instrumento, as quais só se reputarão válidas se tomadas nos termos da lei e, 

expressamente, em Termos Aditivos que, uma vez assinados pelos partícipes, ao presente se 

aderirão, passando a integrá-lo. 

7.2 Os partícipes poderão, de pleno direito, a qualquer tempo, por mútuo acordo, proceder ao 

distrato deste termo de cooperação técnica. 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PESSOAL: 

Não se estabelecerá, em decorrência da execução do presente termo, nenhum vínculo de 

natureza trabalhista, funcional ou securitária entre os partícipes ou com seus funcionários. 

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES: 
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Os partícipes se obrigam a manter sigilo das ações executadas em parceria, utilizando, quando 

necessário, os dados passíveis de acesso somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes 

compete exercer, resguardando-se, em todos os casos, a dignidade dos usuários. 

Parágrafo único. Os responsáveis pela indevida divulgação de informações, após formalmente 

identificados, responderão pelos danos que porventura causarem, sem prejuízo das sanções 

criminais e administrativas aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão supridos de comum acordo entre os partícipes, 

podendo ser firmados, se necessário, termos aditivos que farão parte integrante deste 

instrumento, mediante prévia deliberação da Comissão Gestora. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Para dirimir questões oriundas da interpretação ou execução do presente as partes elegem a 

Comarca de Natal. E, por estarem justos e acordados, entre si, é lavrado o presente termo, em 

quatro vias de igual teor e forma, as quais lidas e achadas conforme, são assinadas pelos 

partícipes e pelas testemunhas abaixo assinadas. 

Natal/RN, 14 de fevereiro de 2012. 

Jeanne Karenina Santiago Bezerra 

DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO 

Miguel Josino Neto 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

Domício Arruda Sobrinho 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  

Wagner Ramos Kriger  

DEFENSOR PÚBLICO CHEFE FEDERAL  

SUBSTITUTO 
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ANEXO B - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica de nº001/2012, que 

entre si celebram a União Federal, através da Defensoria Pública da União, o Estado do Rio 

Grande do Norte, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, Procuradoria Geral do 

Estado e Secretaria de Estado da Saúde Pública e o Município do Natal, representado pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Procuradoria Geral do Município. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrita no 

CNPJ sob o nº 07.626.844/0001-20, com sede na Avenida Duque de Caxias, n° 102/104, 

bairro Ribeira, Natal-RN, CEP 59.050-012, neste ato representada pela Defensora Pública 

Geral do Estado, Dra. Jeanne Karenina Santiago Bezerra, brasileira, solteira, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 736.944.284-53, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

08.286.940/0001-09, com sede na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-100 

neste ato representada pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Miguel Josino Neto, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 427.623.754-87, a SECRETARIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, órgão da Administração Direta, 

inscrita sob o CNPJ/MF sob o n° 08.241.754/0001-45 com sede na Av. Marechal Deodoro da 

Fonseca, nº 730 neste ato representada pelo Secretário Estadual de Saúde, Dr. Isaú Gerino 

Vilela da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n. 086.217.214-49, a 

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, inscrita sob o CNPJ/MF nº 00.375.114/0001-16 com 

sede na Av. Alexandrino de Alencar, nº 663, Alecrim, Natal/RN, CEP 59030-350, neste ato 

representado pelo Dr. Wagner Ramos Kriger, CPF/MF n° 038.109.937-78, Defensor Público 

Chefe Substituto da DPU/RN ambos qualificados no TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, Nº 001/2012, juntos com a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO 



195 

 

NATAL, inscrita no CNPJ/MF n° 08241747/0003-05, Rua Mossoró, n° 350, CEP: 59020-

090, neste ato representado pelo Dr. Francisco Wilkie Rebouças Chagas Júnior, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF/MF n° 722.582.334-53, Procurador Geral do Município do Natal e a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO NATAL, CNPJ/MF n° 

24.518.573/0001-70, com sede na Rua Fabrício Pedroza, n° 915, Petrópolis, Natal-RN, CEP 

59014-030, neste ato representada pela Dra. Maria Perpétuo Socorro Lima Nogueira, 

brasileira, casada, inscrita no CPF/MF n° 254.302.894-34, Secretária Municipal de Saúde, 

RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, Nº 001/2012, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração, para acrescentar os atores municipais, a 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO NATAL e a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO NATAL, no TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, Nº 

001/2012, além das suas respectivas responsabilidades frente ao acordado, alterando o 

Preâmbulo, a Cláusula Primeira, a Cláusula Quarta e a Cláusula Quinta.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Nesse sentido, constituem objeto do presente termo aditivo: 

I - O preâmbulo do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, Nº 001/2012 e sua alínea “c” 

passam a ter seguinte redação: “A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.626.844/0001-20, com sede na Avenida 

Duque de Caxias, n° 102/104, bairro Ribeira, Natal-RN, CEP 59.050-012, neste ato 

representada pela Defensora Pública Geral do Estado, Dra. Jeanne Karenina Santiago Bezerra, 

brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 736.944.284-53, a PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, órgão da Administração Direta, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.286.940/0001-09, com sede na Av. Afonso Pena, 1155, 
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Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-100 neste ato representada pelo Procurador Geral do Estado, Dr. 

Miguel Josino Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° 427.623.754-87, a 

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

órgão da Administração Direta, inscrita sob o CNPJ/MF sob o n° 08.241.754/0001-45 com 

sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 730 neste ato representada pelo Secretário 

Estadual de Saúde, Dr. Isaú Gerino Vilela da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 

sob o n. 086.217.214-49, a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, inscrita sob o CNPJ/MF 

nº 00.375.114/0001-16 com sede na Av. Alexandrino de Alencar, nº 663, Alecrim, Natal/RN, 

CEP 59030-350, neste ato representado pelo Dr. Wagner Ramos Kriger, CPF/MF n° 

038.109.937-78, Defensor Público Chefe Substituto da DPU/RN ambos qualificados no 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, Nº 001/2012, juntos com a PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DO NATAL, inscrita no CNPJ/MF n° 08241747/0003-05, Rua 

Mossoró, n° 350, CEP: 59020-090, neste ato representado pelo Dr. Francisco Wilkie 

Rebouças Chagas Júnior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n° 722.582.334-53, 

Procurador Geral do Município do Natal e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DO NATAL, CNPJ/MF n° 24.518.573/0001-70, com sede na Rua Fabrício 

Pedroza, n° 915, Petrópolis, Natal-RN, CEP 59014-030, neste ato representada pela Dra. 

Maria Perpétuo Socorro Lima Nogueira, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF n° 

254.302.894-34, Secretária Municipal de Saúde, RESOLVEM celebrar o presente TERMO 

ADITIVO ao TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, Nº 001/2012, que será regido pelas 

cláusulas e condições seguintes:” 

 “c) a importância do apoio operacional de técnicos da SESAP e da Secretaria Municipal de 

Saúde do Natal, de Procuradores do Estado e do Município, além dos Assessores Jurídicos 

municipais, aos Defensores Públicos, para fins de aplicação regular das políticas públicas de 
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saúde, bem como para facilitar o fluxo de atendimento aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS);” 

II - A CLÁUSULA PRIMEIRA, caput, passa a vigorar com a seguinte redação: “O presente 

termo tem por objetivo o estabelecimento de ampla cooperação entre os partícipes, o 

intercambio de ações e a difusão de informações, visando garantir maior efetividade às 

políticas públicas de saúde no Estado do Rio Grande do Norte, evitar demandas judiciais e 

assegurar o acesso aos usuários hipossuficientes do SUS a medicamentos e procedimentos 

médicos de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte e do Município do Natal, 

previstos perante o Sistema Único de Saúde- SUS” 

III - Acrescenta-se à CLÁUSULA PRIMEIRA um parágrafo terceiro que passa a vigorar com 

a seguinte redação: (...) “§3º. O termo de acordo, do qual trata o parágrafo primeiro, do artigo 

quinto, não poderá ser utilizado como título de confissão ou mesmo reconhecimento de 

direitos, em demanda judicial; nem constituirá título executivo extrajudicial, mesmo que 

assinado por testemunhas.” 

IV - Acrescenta-se à CLÁUSULA QUARTA, os itens 4.5 e 4.6 que passam a vigorar com as 

seguintes redações: (...) 

 “4.5 Cabe à Secretária Municipal de Saúde: 

a) Designar, no mínimo, dois servidores técnicos, preferencialmente, entre 

farmacêuticos, auditores e médicos integrantes da rede pública de saúde, para prestar 

semanalmente apoio operacional aos Defensores Públicos no atendimento à população, na 

sede da Defensoria Pública do Estado, preferencialmente, às quartas-feiras, no horário das 

08:00hs às 14:00hs, para análise das prescrições médicas ou laudos médicos, bem como para 

esclarecimentos/direcionamento do cadastro do usuário nos programas de fornecimento de 

medicamentos no âmbito do SUS; 
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b) Ceder um profissional de saúde para auxiliar as mediações e indicar as informações 

técnicas e, em conformidade com a legislação pertinente, a possibilidade de substituição dos 

insumos e materiais cirúrgicos, prescritos pelos médicos dos assistidos, auxiliando o Defensor 

Público na expedição de ofício para o médico prescritor, bem como no agendamento de 

cirurgias, exames e procedimentos que tenham previsão nos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a responsabilidade do Município do 

Natal; 

c) Examinar a documentação apresentada pelo assistido e, em existindo 

disponibilidade em estoque, encaminhar para o cadastro imediato do mesmo, no programa 

respectivo do Sistema Único de Saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Natal, 

fato que deve ser igualmente verificado com os procedimentos cirúrgicos de responsabilidade 

do Município do Natal; 

d) Indicar, com as informações técnicas e em conformidade com a legislação 

pertinente, as possibilidades de substituição dos medicamentos/insumos/materiais por mesmo 

princípio ativo, nos casos de indicação terapêutica idêntica. Com relação aos insumos e 

materiais ou procedimentos cirúrgicos prescritos deverá haver auxílio aos Defensores 

Públicos na expedição de ofício ao médico prescritor para ver a possibilidade de o 

procedimento ou material em tela ser substituído por ofertado no Sistema Único de Saúde 

(SUS) que tenha a mesma efetividade; 

e) Nas hipóteses de falta de medicamentos/insumos/materiais em estoque, acompanhar 

a regularização do fornecimento, mediante solicitação prévia, em procedimento licitatório 

cabível; 

f) Examinar os casos de urgências/emergência, de segunda a sexta-feira, mediante 

exame da documentação enviada pelo e-mail institucional da DPE, bem como, por meio de 
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contato telefônico 84 3232-8485, e pelo e-mail dgs.sms@hotmail.com ou, 

paula.melo@natal.rn.gov.br; 

g) Apresentar, aos demais partícipes, um relatório no momento das mediações de 

resolução ou não das demandas apresentadas pelos usuários, com descrição do nome do 

assistido, tipo de medicamento/material/insumo solicitado, prazo de atendimento da demanda, 

caso seja possível.” 

“4.6 Incumbe à Procuradoria Geral do Município: 

a) Participar do planejamento, execução e fiscalização do programa com o objetivo de dar 

materialidade ao direito social da saúde (art. 196-200, CF); 

b) Acompanhar, através da indicação de um procurador municipal, às quartas-feiras, no 

horário das 08:00hs às 14:00hs, ou fazer-se representar aos plantões de atendimento do 

programa, juntamente com a equipe técnica, no sentido de prestar esclarecimentos jurídicos e 

integrar a mediação; 

c) Colaborar com o intercâmbio de informações pertinentes ao bom funcionamento do 

programa e ao estudo do Sistema Único do Saúde (SUS).” 

V - A CLÁUSULA QUINTA, caput, e os seus parágrafos primeiro e segundo passam a 

vigorar com as seguintes redações: 

“CLÁUSULA QUINTA: Fica estabelecido que as sessões de mediação para a resolução 

administrativa das questões da saúde, amparadas neste termo de cooperação técnica, serão 

realizadas na sede da DPE, nas quartas-feiras, das 08:00hs às 14:00hs, na presença do usuário, 

assistido de um Defensor Público estadual e de um representante da SESAP, da SMS, da PGE 

e da PGM. 

Parágrafo Primeiro: alcançando-se êxito na referida mediação, será firmado um termo de 

acordo entre os presentes, o qual não poderá ser utilizado como título de confissão ou mesmo 
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reconhecimento de direitos, em demanda judicial; nem constituirá título executivo 

extrajudicial, mesmo que assinado por testemunhas. 

Parágrafo Segundo: haverá o arquivamento do procedimento, referido no parágrafo anterior, 

após a SESAP, quando for de sua responsabilidade e/ou a SMS, igualmente, quando for de 

sua atribuição, informar que o usuário/assistido recebeu o tratamento de saúde reclamado.” 

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO 

As partes ratificam as demais cláusulas e condições expressas no TERMO DE 

COOPERAÇÃO Nº 001/2012, que não foram alteradas por este Instrumento. E, por estarem 

assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO ADITIVO em 06 (seis) vias 

de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo 

qualificadas. 

Natal/RN, 05 de agosto de 2012 

Jeanne Karenina Santiago Bezerra 

Defensora Pública Geral do Estado 

Miguel Josino Neto 

Procurador Geral do Estado 

Isaú Gerino Vilela da Silva  

Secretário de Estado da Saúde Pública 

Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 

Secretária Municipal de Saúde 

Francisco Wilkie Rebouças Chagas Júnior 

Procurador Geral do Município 

Wagner Ramos Kriger 

Defensor Público Chefe Federal Substituto 

 


