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RESUMO 

 

Analisar-se-á a realização do direito fundamental à saúde, pelo Poder Judiciário, em face de 

obstáculos impostos pela cláusula da reserva do possível. Inicialmente, é feita uma introdução 

sobre a classificação dos direitos fundamentais. O estudo na doutrina e na jurisprudência, no 

Brasil e em outros países, indica que há uma tendência para uma maior aceitação da 

justiciabilidade dos direitos sociais, especialmente nos países em desenvolvimento. Nas 

nações analisadas, observa-se que as instituições democráticas, como o Parlamento e o 

Governo eleito pelo povo, são incapazes de reduzir os problemas relacionados à saúde 

pública. Assim, é aventado que a alegação do Estado, no sentido da escassez de recursos 

públicos, deve ser verificada rigorosamente pelo magistrado. Finalmente, admite-se a 

possibilidade de o Poder Judiciário implementar o direito constitucional à saúde com a 

finalidade de proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Direito fundamental. Direito social. Saúde. Reserva do possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ABSTRACT 

 

It will be analyzed the achievement of the fundamental right to health by the Judiciary in the 

face of obstacles imposed by reserve of possible clause. Initially an introduction on the 

classification of fundamental rights is made. Scientific studies and jurisprudence, in Brazil 

and on other countries, indicates that there is a trend towards greater acceptance of the 

justiciability of social rights, particularly in developing countries. In these countries, 

democratic institutions, such as parliament and the government elected by the people, are 

unable to reduce the problems related to public health. So it is hypothesized that the State's 

argument scarcity of public resources should be checked strictly by the magistrate. Finally, it 

admits the possibility of the judiciary to implement the constitutional right to health in order 

to protect the existential minimum and the dignity of the human person. 

 

Keywords: Fundamental right. Social right. Health. Reserve of possible. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura expressamente que a saúde é um direito 

de todos e dever do Estado. A temática possui tanta relevância que o direito à saúde mereceu, 

inclusive, seção própria no texto constitucional. Confira-se: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

A norma acima, ao utilizar o termo “Estado”, teve como objetivo orientar as ações 

de todos os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) que constituem o 

Estado brasileiro. Não foi por acaso que a Carta Magna tratou de consignar expressamente 

que a competência administrativa para cuidar da saúde pública ficou a cargo de todos os entes 

federados.
1
 

Além da regra do artigo 196, a Constituição Federal também trata, em seu artigo 

6º, de conceber o direito à saúde como um direito social.
2
 Nesse contexto, ao elencar o direito 

à saúde como um direito social e fundamental, o constituinte possibilitou que aquele fosse 

compreendido como uma prestação positiva estatal. 

Desse modo, o referido direito social tem levado o Poder Judiciário a influenciar, 

significativamente, nas políticas públicas de saúde. Nesse diapasão, o Poder Executivo, cuja 

função típica é promover a formulação e a concretização das políticas públicas, é, muitas 

vezes, forçado, por meio de decisões judiciais, a fornecer medicamentos de custos elevados e 

a possibilitar a realização de exames, cirurgias e tratamentos, tanto em instituições privadas 

como em instituições públicas. Como se percebe, tal direito exige do Estado a adoção de uma 

postura comissiva, que deve ser apta a reduzir o risco de doença e de outros agravos, bem 

como promover o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. 

Não obstante a atual Constituição preceituar expressamente que a saúde é um 

dever estatal, ainda surgem questionamentos, na doutrina e nos tribunais, com relação à 

compatibilidade desse dever com a “teoria da reserva do possível”. Em razão disso é que se 

verifica a crescente judicialização das demandas que exigem do Estado a concretização do 

                                                           
1
 “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”.  
2
 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”.  
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direito social e fundamental à saúde. Dessa forma, o Poder Judiciário tem sido desafiado a se 

especializar, cada vez mais, na resolução das mais diversas questões que tangenciam o 

referido direito, tais como a análise da distribuição dos recursos públicos e o controle das 

ações da Administração Pública. 

Nesse contexto, faz-se uma análise da atual jurisprudência acerca da matéria, bem 

como expõem-se as divergências doutrinárias sobre o assunto, confrontando o direito 

fundamental à saúde com a “teoria da reserva do possível”. Não obstante, analisa-se, no 

direito estrangeiro, a maneira com a qual esse direito é social é tratado. Em verdade, 

evidencia-se que, de fato, o que existe é um conflito aparente entre os postulados que regem a 

Administração Pública e o acesso ao direito fundamental à saúde. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: ABRANGÊNCIA E CARACTERÍSTICAS 

 

Cumpre esclarecer que as Constituições brasileiras anteriores também trataram do 

direito à saúde. No entanto, limitavam-se à fixação das competências legislativas e 

administrativas. Somente com o texto constitucional de 1988 é que foi dada a devida 

relevância à saúde, visto que esta passou a ostentar a qualidade de direito social e 

fundamental. A razão disto está relacionada ao fato de que a atual Constituição foi fortemente 

influenciada pelas declarações internacionais de direitos humanos, que alcançaram grande 

relevância após o término da Segunda Guerra Mundial. À guisa de exemplo, cite-se a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que, em seu texto, faz expressa 

referência à saúde: 

 
Art. XXV – Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 

a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 

de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 

Sendo assim, importa ter uma breve noção acerca da relevância que a Constituição 

confere a esse direito. 

 

2.1 Breve panorama histórico-constitucional 

 

Inspirada pelas ideias de universalização dos direitos humanos, a Constituição 

Federal de 1988 tratou de enumerar diversos dispositivos acerca da saúde, tratando este 

direito como: a) um direito social;
3
 b) uma necessidade vital básica do trabalhador;

4
 e c) uma 

obrigação administrativa comum a todos os entes políticos.
5
 

                                                           
3
 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”.  
4
 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

(...) 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 

e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 

para qualquer fim”. 
5
 “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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Além das previsões acima, o legislador, mediante reformas constitucionais, tratou 

de conferir ainda mais efetividade ao cumprimento do dever estatal de garantir os serviços 

públicos de saúde. Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, 

acrescentou a alínea “e” ao artigo 34, VII, da Constituição Federal. Como resultado, a União 

passou a deter competência para intervir nos Estados e no Distrito Federal, nos casos em que 

estes entes não apliquem o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais nas 

ações e serviços públicos de saúde: 

  
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

(...) 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

(...) 

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 

Como se percebe, a saúde tem tamanha relevância que até mesmo a autonomia 

dos entes é temporariamente mitigada, na hipótese de não obedecer ao comando 

constitucional de aplicação mínima de recursos públicos. Registre-se, ainda, outra 

modificação promovida pela EC nº 29/2000. A referida emenda alterou o artigo 167, IV ― 

posteriormente alterado pela EC nº 42/2003 ―, tendo a finalidade de permitir a vinculação da 

receita de impostos para as ações e serviços públicos de saúde: 

 
Art. 167. São vedados: 

(...) 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação 

de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (...) 

 

Importa também citar o artigo 197, que prevê que as ações e os serviços públicos 

de saúde possuem relevância pública.
6
 É válido, ainda, ressaltar as estruturas e as atribuições 

do serviço público de saúde brasileiro, previstos nos artigo 198
7
 e 200,

8
 respectivamente. 

                                                           
6
 “Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.  
7
 “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. (...)”  
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Como se percebe, são vários os preceitos constitucionais que abordam, 

diretamente, o tema da saúde, demonstrando o cuidado que o constituinte teve em conceder a 

devida relevância àquele direito fundamental. Não obstante o legislador infraconstitucional 

tratou de expor detalhadamente os conceitos essenciais acerca desse direito social prestacional 

do Estado. 

 

2.2 Análise da legislação infraconstitucional 

 

As ações e os serviços públicos de saúde foram regulados, em todo território 

nacional, por meio da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Nesse contexto, com vistas a 

dar cumprimento ao artigo 196 da Constituição Federal, o artigo 2º da supracitada lei prevê 

que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”.  

O parágrafo primeiro do mesmo artigo esclarece que o dever do Estado de garantir 

a saúde é compreendido como a formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de condições 

que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

O artigo 3º, por sua vez, trata de afirmar que a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais. Além disso, o referido artigo conclui que os níveis de 

saúde expressam a organização social e econômica do país.  

O artigo 4º apresenta o conceito do Sistema Único de Saúde (SUS), que consiste 

no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

                                                                                                                                                                                     
8
 “Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção 

de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”.  
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federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público. 

Dispõe o artigo 5º que são objetivos do SUS: a identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada 

a promover, nos campos econômico e social, a observância de garantir a saúde, mediante a 

formulação e a execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação; e a 

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.  

De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080/90, as ações e serviços públicos de 

saúde, bem como os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde, devem ser desenvolvidos em obediência às previsões do artigo 198 da 

Constituição Federal. Portanto, é imperioso concluir que, tanto a Constituição Federal quanto 

a legislação infraconstitucional asseguram que o direito à saúde consiste em um direito 

fundamental, cuja exigibilidade pode ser plenamente exigida do Estado, conforme será 

evidenciado ao longo deste trabalho. 

 

2.3 Características gerais dos direitos fundamentais 

 

Os direitos fundamentais relacionados àqueles que exigem uma postura de 

abstenção do Estado alcançaram importância constitucional nos regimes democráticos desde o 

final do século XVIII. No entanto, os direitos que clamam por uma conduta positiva do 

Estado ainda encontram obstáculos para sua efetiva consolidação junto aos ordenamentos 

jurídicos, principalmente nos países subdesenvolvidos, como o Brasil. 

Todavia, conforme o reconhecimento dos direitos naturais do homem nas 

Constituições dos Estados, os direitos fundamentais passaram a atrair para si cada vez mais 

reconhecimento internacional. Exemplo disto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, que influenciou a atual Constituição brasileira. 

A importância que os direitos fundamentais obtiveram na Constituição Federal de 

1988 é patente. Isto fica ainda mais evidente quando o rol de direitos fundamentais é previsto 
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logo no início do texto constitucional, ao contrário do que ocorria com as constituições 

anteriores.
9
 

Além disso, cabe ressaltar que a atual Constituição, em seu processo de 

elaboração, adotou os dogmas estruturais e fundamentais do Estado brasileiro. Desta forma, a 

atual Lei Fundamental pode ser considerada, quanto à sua elaboração, como dogmática. Nos 

dizeres de Meirelles Teixeira,
10

 as constituições dogmáticas “partem de teorias preconcebidas, 

de planos e sistemas prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos (...). São 

elaboradas de um só jato, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte”.  

O que se percebe, portanto, é que a Assembleia Constituinte tratou de aglutinar, 

em um só texto, os anseios dos mais variados segmentos da sociedade brasileira, de modo que 

acolheu, amplamente, a liberdade de iniciativa dos cidadãos e das empresas, bem como previu 

um extenso rol de direitos sociais e prestacionais. Deste modo, nas palavras de Canotilho e 

Vital Moreira,
11

 o texto constitucional de 1988 foi estruturado de forma “compreensiva”, 

conciliando os valores do Estado Liberal e do Estado Social. 

 

2.4 Critérios identificadores dos direitos fundamentais 

 

Faz-se importante que se faça a distinção que há entre os direitos fundamentais e 

os direitos humanos. Para tanto, confira-se o que dispõem as lições de William Marques: 

 
Os direitos humanos pertencem a todos os povos indistintamente, têm caráter 

universal. Os direitos fundamentais encontram-se positivados em dado ordenamento 

jurídico, por meio de suas normas jurídicas. Não podemos olvidar que as normas 

jurídicas constituem-se regras e princípios. Acerca deste contexto histórico, os 

direitos humanos, à medida que se convertem em direitos fundamentais, segundo a 

terminologia jurídica, em virtude de inserção no ordenamento positivo das 

Constituições, se tornaram o norte do Constitucionalismo, de sua legitimidade, de 

usa ética, de sua axiologia, de sua positividade. O substrato do Estado constitucional 

contemporâneo é possível visualizá-lo assim nos direitos fundamentais e na justiça e 

nos princípios. 

 

O exercício de identificação dos direitos fundamentais no aspecto formal e 

material é essencial, uma vez que o atributo da fundamentalidade de determinado direito pode 

implicar diversas consequências jurídicas, a exemplo da aplicabilidade imediata do direito 
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(artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal) e a proteção em face do poder constituinte derivado 

(artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal). 

Nesse diapasão, com relação à identificação acerca da fundamentalidade de um 

direito, na concepção formal, Paulo Bonavides apresenta dois critérios: 

 

Pelo primeiro, podem ser designados por direitos fundamentais todos os direitos ou 

garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional. 

Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são aqueles 

direitos que receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de 

segurança; ou são imutáveis (unabaenderliche) ou pelo menos de mudança 

dificultada (erschwert), a saber, direitos unicamente alteráveis mediante lei de 

emenda à Constituição.
12

 

 

Por seu turno, Ingo Sarlet defende que o critério formal de identificação não 

permite definir, efetivamente, quais são os direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1998. É que o atual texto constitucional trouxe previsões de direitos fundamentais 

inseridos fora do rol expresso do Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”).
13

 

Exemplo disso são os direitos fundamentais sociais, os quais encontram previsão no Título 

VIII (“Da Ordem Social”). 

Corroborando as afirmações de Ingo Sarlet, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

no julgamento da ADI 939-7/DF, manifestou-se no sentido de que os direitos e deveres 

individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal, podendo ser 

encontrados ao longo do texto constitucional. Além disso, podem ser expressos ou 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela atual Constituição, ou, até mesmo, 

decorrentes dos tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja parte.   

Portanto, com relação aos direitos não previstos no Título II da Carta Magna, é 

essencial que sejam utilizados os critérios materiais, a fim de identificar os dispositivos que 

enunciam direitos fundamentais. Assim, quando o artigo 5º, § 2º, do atual texto constitucional 

prevê que existem direitos fundamentais que sejam decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotado, pode-se perceber, então, que o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, III, da Constituição Federal) é um parâmetro material para identificar os direitos 

fundamentais. 

No âmbito doutrinário, a base axiológica dos direitos fundamentais (dignidade da 

pessoa humana) já é reconhecida como um importante critério material. Nessa esteira, são os 

escólios de Paulo Gustavo Gonet Branco, ao afirmar que “os direitos e garantias 
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fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada momento histórico, se 

descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade da pessoa humana”.
14

  

Sendo assim, no que concerne ao exercício de identificação dos direitos 

fundamentais sociais, no qual o direito à saúde está compreendido, é imperioso notar que o 

princípio da dignidade da pessoa humana, ao atribuir fundamentalidade material àquele 

direito, constitui-se em um importante instrumento identificador. 

 

2.5 Evolução dos direitos fundamentais 

 

Para a melhor compreensão da evolução dos direitos fundamentais, o presente 

trabalho adotará o termo “dimensão”, visto que são inúmeras as críticas que vêm sendo 

dirigidas contra o termo “gerações”. É que não há como negar que o reconhecimento 

progressivo dos novos direitos fundamentais segue um processo cumulativo, de 

complementaridade, e não de alternância.
15

 Assim, o uso da expressão “geração” pode 

transmitir a falsa ideia da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual se 

adotará o termo “dimensão”. 

Os direitos fundamentais, desde o seu reconhecimento nas primeiras 

Constituições, sofreram diversas transformações, no que concerne ao seu conteúdo, 

titularidade, eficácia e efetivação.
16

 Inicialmente, a Revolução Francesa, fato histórico 

inspirado pelos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, foi o fenômeno que evidenciou 

os direitos de 1ª, 2ª e 3ª dimensões,
17

 os quais, posteriormente, evoluiriam para direitos de 4ª e 

5ª, segundo alguns doutrinadores.
18

 

Na análise do contexto histórico da transição de um Estado autoritário para um 

Estado de direito, os direitos fundamentais da 1ª dimensão, influenciados pelo pensamento 

liberal e burguês do século XVIII, clamaram pelo respeito às liberdades individuais, as quais 

poderiam ser alcançadas mediante um absenteísmo estatal. Desse modo, o reconhecimento 

dos direitos de 1ª dimensão teve início já nas primeiras constituições escritas. Cabe citar, 

ainda, outros fatos históricos que evidenciaram a relevância desses direitos, como: Magna 
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Carta de (1215); Paz de Westfália (1648); Habeas Corpus Act (1679); Bill of Rights (1688); 

declaração americana (1776) e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

Os referidos direitos compreendem o respeito às liberdades públicas e aos direitos 

de natureza política. Nos dizeres de Paulo Bonavides, 

 
(...) os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da 

pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são 

direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.
19

 

 

Posteriormente, a Revolução Industrial lançou as bases, a partir do século XIX, ao 

surgimento dos direitos de 2ª dimensão. Esses direitos foram resultados dos movimentos que 

reivindicavam melhores condições de trabalho e normas de assistência social. Destacam-se, 

nesse período, o movimento cartista, ocorrido na Inglaterra, entre as décadas de 30 e 40 do 

século XIX, e a Comuna de Paris (1848). 

Assim, como fruto dos movimentos laborais, no início do século XX, os 

ordenamentos jurídicos passaram a acolher os direitos sociais. Além destes, as Constituições 

também previram rol de direitos culturais, econômicos e coletivos. Importa ressaltar que todas 

essas previsões relacionadas aos direitos sociais (de igualdade substancial, real e material e 

não meramente formal) influenciaram,
20

 posteriormente, na confecção de vários outros 

documentos históricos, como: Constituição do México (1917); Constituição de Weimar 

(1919); Tratado de Versalhes e criação da Organização Internacional do Trabalho (1919); 

Constituição Brasileira de 1934.  

Entretanto, Paulo Bonavides21 assevera que as Constituições: 

 

(...) passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram eficácia 

duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 

determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência 

ou limitação essencial de meios e recursos. 

 

Por sua vez, os direitos fundamentais da 3ª dimensão foram influenciados pelo 

surgimento da sociedade de massa, a qual é resultado do aumento do desenvolvimento 

tecnológico e científico. Adotando-se a teoria de Karel Vasak, podem ser identificados como 

direitos de 3ª dimensão, em rol exemplificativo: direito ao desenvolvimento; direito à paz 

(este classificado por Paulo Bonavides
22

 como direito da 5ª dimensão); direito ao meio 
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ambiente; direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade; direito de 

comunicação. 

Os direitos da 4ª dimensão, segundo Bobbio, são referentes aos avanços 

decorrentes na área da engenharia genética, tendo em vista que a manipulação do patrimônio 

genético poderia colocar em risco a existência humana. Nesse sentido, o autor comenta que 

“já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, 

referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá 

manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.”
23

 

Sendo assim, no tocante ao direito fundamental à saúde, é imperioso que se 

reconheça o seu status de direito social, uma vez que a sua efetividade depende, direta ou 

indiretamente, de prestações positivas viabilizadas pelo Estado, as quais são enunciadas em 

normas constitucionais, possibilitando melhores condições materiais aos usuários dos serviços 

de saúde. Ademais, por ser um direito social, relaciona-se ao direito de igualdade, sendo um 

pressuposto do gozo dos direitos individuais, uma vez que proporciona condições materiais 

mais propícias para o alcance da igualdade real. Importa ressaltar, ainda, a classificação dada 

por José Afonso da Silva24 aos direitos sociais: 

 

Na categoria dos direitos sociais do homem consumidor entram: os direitos à saúde, 

à segurança social (segurança material), ao desenvolvimento intelectual, o igual 

acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e 

garantia ao desenvolvimento da família, que são, como se nota, os indicados no art. 

6º e desenvolvidos no título da ordem social. 

 

No âmbito da jurisprudência pátria, o direito à saúde também já teve sua natureza 

social e fundamental reconhecida pelo STF. 

 

(...) Direito à saúde, positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de 

natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos direitos 

constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo constitucional de nº 194). Saúde 

que é ‘direito de todos e dever do Estado’ (caput do art. 196 da Constituição), 

garantida mediante ações e serviços de pronto qualificados como ‘de relevância 

pública’ (parte inicial do art. 197) (...).” (ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, 

julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.) 

 

Inclusive, o STF já se pronunciou no sentido de que o recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, constituindo-se uma obrigação solidária de 

todos os entes federativos, conforme o seguinte aresto: 
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“O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por 

que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito 

de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e 

não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 

607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE 

de 17-6-2011.)
25

 

 

Portanto, com fundamento na doutrina, na jurisprudência e na legislação, resta 

evidenciado que o direito à saúde está compreendido no rol de direitos fundamentais de 2ª 

dimensão. 

 

2.6 Características dos direitos fundamentais 

 

O reconhecimento das características dos direitos fundamentais foi desenvolvido a 

partir de concepções jusnaturalistas. A partir desta premissa, a doutrina constitucionalista, 

capitaneada por José Afonso da Silva, defende que os direitos fundamentais possuem a 

características de historicidade, ou seja, os direitos nascem, modificam-se e desaparecem. 

Além disso, são imprescritíveis. 

Em decorrência disso, com relação aos direitos fundamentais, não se pode aplicar 

o instituto da prescrição. Tal instituto somente atinge a exigibilidade dos direitos de caráter 

patrimonial. Assim, os direitos fundamentais não desaparecem por decurso de tempo.
26

 

Não obstante, Bernardo Gonçalves defende a existência da universalidade. Nesse 

contexto, a coletividade jurídica é titular dos direitos. Dessa forma, é garantido um sistema de 

igualdade na distribuição dos direitos fundamentais, uma vez que não comportam 

discriminação de qualquer espécie. 

O autor também argumenta que a característica da relatividade está relacionada à 

ideia de que os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos. Logo, um direito 

fundamental encontra limites em outros direitos tão fundamentais quanto ele. Por sua vez, a 

irrenunciabilidade implica o fato de que os direitos fundamentais não podem ser objeto de 
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renúncia pelos seus respectivos titulares. Essa característica está relacionada à 

fundamentalidade material dos direitos fundamentais.
27

 

Dessa forma, a partir da ideia de que a dignidade da pessoa humana está 

relacionada à inalienabilidade dos direitos fundamentais, pode-se perceber que nem todos os 

direitos fundamentais seriam inalienáveis. Sendo assim, somente seriam inalienáveis aqueles 

que tivessem como objetivo resguardar a potencialidade do homem e de sua 

autodeterminação.
28

 

Por seu turno, a indisponibilidade, conforme Gilmar Mendes, estaria restrita 

apenas aos direitos à vida, bem como aos direitos à saúde, à integridade física e às liberdades 

pessoais, tais como a liberdade ideológica e religiosa, liberdade de expressão e o direito de 

reunião.
29

 Por sua vez, a constitucionalização dos direitos fundamentais está relacionada ao 

fato de estarem consagrados na ordem jurídica. Essa característica traz inúmeras 

consequências para a concretização dos direitos fundamentais, uma vez que as normas que os 

abrigam impõem-se aos poderes constituídos.
30

 

 

2.7 Vinculação dos poderes públicos 

 

O atual texto constitucional não prevê, expressamente, a vinculação das entidades 

públicas e privadas aos direitos fundamentais, limitando-se a enunciar a imediata 

aplicabilidade das normas definidoras de direitos. No entanto, a despeito da omissão da 

Constituição, os poderes públicos ainda se encontram vinculados aos direitos fundamentais. É 

que a ideia da aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º, da CF) pode ser entendida como um 

mandado de otimização de eficácia, impondo aos poderes públicos a aplicabilidade imediata 

dos direitos fundamentais, conferindo-lhes, dessa forma, a maior eficácia possível.
31

 

Ademais, os direitos fundamentais, que encontram previsão em sede 

constitucional, são verdadeiros parâmetros de organização e de limitação dos poderes 

constituídos. Dessa forma, a constitucionalização dos direitos fundamentais impede que os 
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poderes Executivo, Judiciário e Legislativo promovam atos em desconformidade com os 

referidos direitos, sob pena de invalidade.
32

 

Portanto, em decorrência do efeito vinculante estabelecido no artigo 5º, § 1º, da 

Constituição Federal de 1988, é que os direitos fundamentais não estão na esfera de 

disponibilidade dos poderes públicos, estando estes na obrigação de atuarem no sentido de 

realizá-los da maneira mais eficaz possível. 

 

2.7.1 Vinculação do Poder Legislativo 

 

No que tange ao Poder Legislativo, a atividade legiferante deve observar a 

coerência com os direitos fundamentais. Além disso, a vinculação aos direitos fundamentais 

pode ostentar conteúdo positivo, impondo ao legislador a edição das normas reguladoras dos 

direitos fundamentais que dependem de concretização normativa. A inércia do legislador em 

satisfazer uma imposição de concretização do direito fundamental pode ensejar, inclusive, a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou o mandado de injunção. 

Não obstante, a vinculação do Poder Legislativo aos direitos fundamentais 

também significa que, mesmo na hipótese em que a Constituição prevê a possibilidade de o 

legislador infraconstitucional restringir certos direitos, haverá de ser observado o núcleo 

essencial do direito, i.e, não serão legitimadas condições desarrazoadas ou que tornem 

impraticáveis os direitos previstos na esfera constitucional. 

Importa ressaltar, ainda, a relação entre a vinculação do legislador aos direitos 

fundamentais e a proibição de retrocesso. Parcela da doutrina constitucionalista defende que, 

no tocante aos direitos fundamentais que dependem de desenvolvimento legislativo para sua 

concretização, uma vez alcançado certo grau de sua realização, a legislação posterior não 

poderia reverter os avanços obtidos. Em síntese, a realização do direito pelo legislador seria, 

verdadeiramente, uma barreira para que a proteção até então alcançada fosse desfeita. Sobre a 

proibição do retrocesso social, Canotilho 33assinala que: 

 

o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas 

legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 

inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a etiação de outros 

esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, 

‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. 
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Não obstante, cabe esclarecer que não é somente o legislador infraconstitucional 

que está sujeito aos direitos fundamentais, visto que, conforme o artigo 60, § 4º, da CF, o 

poder constituinte derivado reformador está impedido de propor emendas que possuam a 

finalidade de abolir direitos e garantias fundamentais. 

 

2.7.2 Vinculação do Poder Executivo 

 

A vinculação aos direitos fundamentais também é extensível à Administração. 

Neste caso, compreende-se como Administração não somente as pessoas jurídicas de direito 

público, mas também as pessoas jurídicas de direito privado, i.e, aquelas que são revestidas de 

poderes públicos, de faculdades do jus imperium, nas relações com os particulares. 

Como resultado dos efeitos vinculantes dos direitos fundamentais, os atos 

praticados com ofensa ao sistema desses direitos são nulos. Não obstante, na interpretação e 

aplicação das leis, a Administração também deve observância aos parâmetros trazidos pelos 

direitos fundamentais. Isto fica ainda mais evidente na atividade discricionária, na qual o 

administrador público deve interpretar e aplicar as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos 

indeterminados. 

 

2.7.3 Vinculação do Poder Judiciário 

 

Dentre as funções do Poder Judiciário, está a de defender os direitos violados ou 

ameaçados de violência. Neste contexto, os tribunais possuem a prerrogativa de estabelecer o 

controle dos atos dos demais Poderes. Isto ocorre mediante a definição do conteúdo dos 

direitos fundamentais enunciados pelo constituinte. Desta forma, a partir de uma perspectiva 

positiva, a vinculação dos órgãos do Poder Judiciário dá ensejo à compreensão de que este 

Poder tem o dever de conferir a máxima eficácia possível aos direitos fundamentais. Por outro 

lado, sob um viés negativo, a vinculação do Judiciário corrobora o entendimento de que existe 

um poder-dever de recusar aplicação aos preceitos que não observam os direitos 

fundamentais. 

Ressalte-se, ainda, que os próprios atos judiciais que atentem contra os direitos 

fundamentais podem sofrer controle jurisdicional, o qual é exercido, em última instância, pelo 

Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual cabe a proteção dos direitos fundamentais 

resguardados pela Lei Fundamental. 
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2.8 Existência de direito subjetivo a partir das normas definidoras de direitos sociais 

 

Atualmente, há dúvidas a respeito da possibilidade de reconhecimento de direitos 

subjetivos a partir de normas enunciadoras de direitos sociais. Assim, discute-se na doutrina e 

na jurisprudência se aquele que for titular do direito fundamental social prestacional (que é o 

caso do direito à saúde), possui direito subjetivo de postular, em juízo, as prestações sociais 

em face do Estado. 

Há argumentos que esclarecem as dificuldades de reconhecer, nos direitos 

fundamentais sociais, a qualidade de direitos subjetivos. Nesse sentido, José Reinaldo de 

Lima Lopes aduz que os referidos direitos não são dotados da característica essencial do 

direito subjetivo, a qual era previsto no artigo 75 do Código Civil de 1916. Assim, afirma o 

autor que “a falta de tutela, ou a falta de ação disponível, significa de fato a inexistência ou a 

inexigibilidade do direito.”
34

 

Sobre o tema, Konrad Hesse
35

 trata de reconhecer a natureza constitucional dos 

direitos sociais, sendo eles decorrentes do princípio do Estado Social (art. 20 da Lei 

Fundamental Alemã). No entanto, o autor se mostra contrário à possibilidade de reconhecer 

tais direitos como subjetivos. 

Por seu turno, Canotilho
36

 ressalta que, ainda que a ordem constitucional 

reconheça aos indivíduos os recursos materiais mínimos aptos a garantir uma existência 

digna, não há, necessariamente, um reconhecimento de um direito subjetivo contra o Estado a 

ser declarado pelo Poder Judiciário. Isto ocorre devido ao fato de que há vários meios pelos 

quais o Poder Público tem a possibilidade de resguardar a existência digna do indivíduo, 

estando esta escolha inserida na discricionariedade reservada ao Estado. Porém, o autor 

pontua que a discricionariedade não pode ser compreendida como absoluta, uma vez que 

estaria limitada por “determinantes condicionais heterônomas” que vinculariam o legislador. 

Por outro lado, Eros Roberto Grau
37

 sustenta a ideia de que as normas que 

consagram direitos fundamentais sociais implicam a existência de direitos subjetivos 

individuais, independentemente de conformação do legislador, haja vista que as normas 
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seriam dotadas de aplicabilidade imediata. Corroborando o mesmo entendimento, Flávia 

Piovesan
38

 aponta que os direitos econômicos, sociais e culturais são “autênticos e 

verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis e exigíveis”. Acrescenta, ainda, a autora que os 

referidos direitos “devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade 

ou compaixão.” 

É conveniente verificar, no âmbito do direito comparado, a forma como é tratada a 

questão da existência ou não de direito subjetivo à garantia positiva de direitos sociais. Dessa 

forma, cabe analisar o tratamento dado pelo direito constitucional alemão.  

A despeito da inexistência de direitos fundamentais sociais prestacionais, a 

doutrina e o Tribunal Federal Constitucional têm reconhecido, com base em outras normas de 

direitos fundamentais e no princípio do Estado social, verdadeiros direitos subjetivos, 

encarados como direitos fundamentais sociais não-escritos.
39

 Portanto, apesar de não existir 

na Lei Fundamental da Alemanha a previsão de direito fundamental a normas de direitos 

fundamentais de caráter social, não foi inviabilizada a discussão a respeito da garantia do 

mínimo indispensável para uma existência digna. 

Na seara da doutrina alemã, Otto Bachof foi o primeiro autor a reconhecer a 

possibilidade de uma existência de um direito subjetivo à garantia positiva de recursos 

mínimos para uma existência digna, considerando que a dignidade da pessoa humana não 

exige somente a garantia de liberdade, mas também um mínimo de segurança social. É que, 

sem os recursos materiais garantidores de uma existência digna, a própria dignidade da pessoa 

humana seria prejudicada. 

Assim, um ano depois das afirmações apresentadas por Bachof, o Tribunal 

Federal Administrativo da Alemanha (Bundesverwaltungsgericht) tratou de reconhecer um 

direito subjetivo do indivíduo carente a auxílio material por parte do Estado, tendo como base 

a dignidade da pessoa humana, o direito geral de liberdade e o direito à vida. Portanto, o 

indivíduo, na condição de pessoa autônoma a responsável, deve ser reconhecido como titular 

de direitos e obrigações, o que implica principalmente a manutenção de condições que levam 

à sua existência.
40

 

Não obstante, após quase duas décadas da referida decisão, o Tribunal Federal 

Constitucional também tratou de reconhecer o direito fundamental à garantia das condições 
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mínimas para a existência digna. Na decisão, consta que a assistência aos necessitados integra 

as obrigações essenciais de um Estado social, incluindo-se, necessariamente, a assistência 

social àqueles que, em virtude de suas condições físicas e mentais, se encontram limitados nas 

suas atividades sociais. Posteriormente, outras decisões da Corte Constitucional alemã 

resultaram no reconhecimento definitivo do caráter constitucional da garantia estatal do 

mínimo existencial. A respeito do tema, Ingo Sarlet41
  cita a visão doutrinária de Christian 

Starck: 

De acordo com Christian Starck, (...) o desenvolvimento direto, pela via 

interpretativa, de direitos originários a prestações das normas de direitos 

fundamentais não é, de regra, possível e foi objeto de enfática crítica. Todavia, em 

que pese sua posição tendencialmente contrária, o renomado autor considera 

admissíveis algumas exceções, desde que atendidos os seguintes pressupostos: a) a 

premente e compulsória necessidade de assegurar materialmente um direito de 

liberdade; b) determinabilidade do conteúdo da prestação; c) garantia dos recursos 

necessários, sem invasão da esfera de competência do legislador em matéria 

orçamentária; d) sujeição do direito social prestacional à cláusula vinculatória do art. 

1º, inc. III, da Lei Fundamental (princípio da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais). Os três primeiros requisitos possuem caráter cumulativo, ao passo 

que o último constitui decorrência deles. 

 

Como se percebe, o jurista alemão defende que o reconhecimento do direito 

subjetivo somente seria possível na hipótese de haver recursos disponíveis para a concessão 

da prestação material requerida. Além disso, deveria ser preservada a competência do 

legislador. Dessa forma, o autor afirma que esses requisitos podem ser observados no caso de 

prestações materiais que visam à garantia do mínimo vital, tendo em vista que não 

implicariam excessiva carga para o orçamento público. 

Importa ressaltar que as ideias de Starck não podem ser aplicadas na realidade 

econômica brasileira, haja vista que o número de miseráveis no Brasil é bastante elevado. 

Portanto, o atendimento das necessidades mínimas no Brasil certamente implicaria em 

maiores impactos no orçamento público. 

Por sua vez, Alexy apresenta sua teoria embasada na ponderação de princípios. 

Ingo Sarlet assim explica a ideia do autor: 

 

Assim, se de um lado temos o princípio da liberdade fática (ou liberdade real), do 

outro encontram-se os princípios da competência decisória do legislativo, o 

princípio da separação dos poderes e princípios materiais relativos à liberdade fática 

de terceiros, outros direitos sociais ou mesmo bens coletivos. Muito embora o 

próprio Alexy reconheça que seu modelo não define quais direitos sociais o 

indivíduo efetivamente possua, demonstrando apenas que pode tê-los, sua 

concepção estabelece alguns parâmetros genéricos, que permitem o reconhecimento 

de direitos originários a prestações nas seguintes circunstâncias: a) quando 

imprescindíveis ao princípio da liberdade fática; b) quando o princípio da separação 
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dos poderes (incluindo a competência orçamentária do legislador), bem como outros 

princípios materiais (especialmente concernentes a direitos fundamentais de 

terceiros) forem atingidos de forma relativamente diminuta. Para Alexy, tais 

condições se encontram satisfeitas sobretudo na esfera dos direitos sociais que 

correspondem a um padrão mínimo, como é o caso do direito às condições 

existenciais mínimas, direito à formação escolar e profissional, uma moradia simples 

e um padrão mínimo de atendimento na área da saúde.
42

   

 

Dessa forma, mesmo tendo perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, os 

doutrinadores alemães admitem a existência de direitos subjetivos a prestações mínimas. Ingo 

Sarlet43, por seu turno, parece estar filiado à teoria exposta por Alexy. Confira-se: 

 

O modelo ponderativo de Alexy oferece-nos, para além do exposto, talvez a melhor 

solução para o problema, ao ressaltar a indispensável contraposição dos valores em 

pauta, além de nos remeter para uma solução calcada nas circunstâncias do caso 

concreto (e, portanto, necessariamente afinada com as experiências da 

proporcionalidade), já que estabelecer, nesta seara, uma pauta abstrata e genérica de 

diretrizes e critérios efetivamente não nos parece possível. 

   

 Conforme as lições doutrinárias até aqui expostas, a eficácia dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais está subordinada à prévia existência de recursos 

orçamentários, bem como ao princípio da reserva parlamentar em matéria parlamentar, 

decorrente do princípio da independência dos poderes. 

Dessa forma, defende-se a ideia de que as normas definidoras de direitos 

fundamentais sociais gozam de um valor especial, sempre que tiverem a finalidade de garantir 

a concretização de prestações mínimas necessárias à existência digna. É importante ressaltar 

que a ideia de mínimo existencial deve ser entendida como a garantia de prestações mínimas 

aptas a assegurar uma vida digna e não apenas a mera existência. Nesse sentido, aponta Ingo 

Sarlet: 

 

Neste contexto, cumpre registrar que o reconhecimento de direitos subjetivos a 

prestações não se deverá restringir às hipóteses nas quais a própria vida humana 

estiver correndo o risco de ser sacrificada, inobstante seja este o exemplo mais 

pungente a ser referido. O princípio da dignidade da pessoa humana assume, no que 

diz com este aspecto, importante função demarcatória, podendo servir de parâmetro 

para avaliar qual o padrão mínimo em direitos sociais (mesmo como direitos 

subjetivos individuais) a ser reconhecido. Negar-se o acesso ao ensino fundamental 

obrigatório e gratuito (ainda mais em face da norma contida no art. 208, § 1º, da CF, 

de acordo com a qual se cuida de direito público subjetivo) importa igualmente em 

grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que este 

implica para a pessoa humana a capacidade de compreensão do mundo e a liberdade 

(real) de autodeterminar-se e formatar a existência, o que certamente não será 

possível em se mantendo a pessoa sob o véu da ignorância.
 44
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Como se percebe, o autor utiliza a dignidade da pessoa humana como uma baliza 

para a identificação do padrão mínimo social (mínimo existencial). Prosseguindo, o autor 

afirma que: 

 

Nesta perspectiva, colacionando-se argumentação extraída de decisão do Supremo 

Tribunal Federal, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, correta a afirmação de que se 

ao Estado cabe a obrigação de criar os pressupostos fáticos indispensáveis ao 

exercício dos direitos fundamentais em geral, assim como a obrigação de dar 

concretização aos direitos sociais em particular, necessária a viabilização da 

intervenção jurisdicional no sentido de evitar que a omissão ou ação precária do 

poder público venha a caracterizar uma hipótese de proteção insuficiente, que, 

portanto, resulte em violação de direitos fundamentais, precisamente pelo fato de 

não atingidos os limites mínimos exigíveis de satisfação de determinadas prestações. 

(....) Da mesma forma, imprescindível a observância do necessário equilíbrio entre a 

proibição de insuficiência (que afere a extensão da intervenção estatal na realização 

de deveres de proteção e promoção de direitos fundamentais) e a simultânea atenção 

aos critérios da proporcionalidade na condição de parâmetro para aferição da tutela 

(na condição de direitos de defesa) dos direitos fundamentais eventualmente 

colidentes ou outros bens jurídico-constitucionais porventura afetados pela 

intervenção estatal que busca realizar o direito a prestações.
 45

   

 

E, especificamente, com relação ao direito à saúde, assim é a posição de Ingo 

Sarlet: 

 

O que se pretende realçar, por ora, é que, principalmente no caso do direito à saúde, 

o reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de um direito 

subjetivo individual a prestações materiais (ainda que limitadas ao estritamente 

necessário para a proteção da vida humana), diretamente deduzido da Constituição, 

constitui exigência inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos 

seus valores essenciais a humanidade e a justiça.
 46

 

 

Impende, ainda, ressaltar que a garantia ao mínimo existencial encontra 

fundamento, de maneira implícita, no próprio texto constitucional. É que, a partir de uma 

interpretação conjunta dos princípios elencados na Lei Fundamental, chega-se ao 

entendimento de que não se pode pôr em risco o próprio direito à vida. Sobre o tema, 

merecem destaque as importantes lições de William Marques: 

 

A preservação do mínimo existencial surge implícita no Texto Constitucional como 

corolário axiológico do princípio da dignidade humana (Art.1º-, inciso III da CF/88), 

bem como da consagração dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 

1º-, inciso IV) e do objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária (Art. 3º-, I da CF/88), razão pela qual deve nortear a exegese das normas 

jurídicas, mormente aquelas relacionadas à realização dos direitos fundamentais 

sociais. Está-se aqui diante do mínimo vital, a gravitar em torno do direito à vida 

(art. 5º caput da CF/88), a justificar a intervenção do Judiciário na seara das políticas 

públicas.
 47
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Dessa forma, o Poder Judiciário, ao garantir a existência de um direito subjetivo, 

atribui concretude a um comando constitucional prévio, qual seja, a garantia do direito à vida 

(art. 5º da Constituição Federal), mediante a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

Pensar de maneira contrária seria admitir a violação ao mínimo existencial. Ainda, a respeito 

da discussão, são estes os escólios de William Marques: 

 

A violação do mínimo existencial - isto é: a não garantia de tais condições 

elementares - importa o desrespeito do princípio jurídico da dignidade da pessoa 

humana sob o aspecto material, ou seja, uma ação ou omissão inconstitucional. Em 

suma: mínimo existencial e núcleo material do princípio da dignidade da pessoa 

humana descrevem o mesmo fenômeno.
 48

 

 

Portanto, percebe-se que os direitos fundamentais sociais prestacionais, incluindo-

se o direito à saúde, são dotados do atributo da subjetividade, estando sua concretização 

possível a partir de um exercício de ponderação entre os princípios presentes no caso 

concreto. 
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3 A RESERVA DO POSSÍVEL: OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

O obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde em face do Estado 

reside, precipuamente, nos seguintes argumentos: invocação da cláusula da reserva do 

possível e a provável falta de legitimidade democrática dos juízes para interferir na 

formulação de políticas públicas. No entanto, este trabalho analisa, de maneira mais 

aprofundada, os argumentos atinentes à invocação da reserva do possível. Sendo assim, 

busca-se demonstrar que os referidos argumentos podem ser superados. 

 

3.1 Conceito 

 

Cumpre lembrar que não existe, na seara doutrinária, consenso acerca do conceito 

do referido instituto. No entanto, apresentar-se-ão os conceitos que obtiveram maior 

relevância no direito pátrio. Nesse contexto, Ana Paula de Barcellos49 apresenta o seu 

conceito: 

 

(...) a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico da 

limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre finitas a 

serem por eles supridas. No que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do 

possível significa que, além das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir 

judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, já que é esta que o 

sustenta -, é importante lembrar que há um limite de possibilidade materiais para 

esses direitos. 

 

Por sua vez, Ingo Sarlet50 apresenta outro entendimento: 

 

A partir do exposto, há como sustentar que a assim designada reserva do possível 

apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, que abrange a) a efetiva 

disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a 

disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima 

conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, 

legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 

equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um 

direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da 

proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 

quadra, também da sua razoabilidade. 

 

E assim, prossegue o autor, concluindo que: 
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A reserva do possível constitui, em verdade (considerada toda a sua complexidade), 

espécie de limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, mas também poderá 

atuar, em determinadas circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por 

exemplo, na hipótese de conflitos de direitos, quando se cuidar da invocação – 

observados sempre os critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo 

existencial em relação a todos os direitos – da indisponibilidade de recursos com o 

intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental.
51

 

 

Assim, para os fins do presente trabalho, adotar-se-á este último conceito 

apresentado por Ingo Sarlet, visto que o autor não se limitou à perspectiva da limitação 

financeiro-orçamentária. 

 

3.2 Origem 

 

O instituto da reserva do possível tem sua origem na jurisprudência constitucional 

alemã. No Brasil, o referido instituto vem causando grandes celeumas doutrinárias. É que a 

sua aplicação, no âmbito do direito pátrio, é bastante controvertida, haja vista que é 

compreendida como um verdadeiro entrave aos direitos fundamentais que clamam por 

prestações do Estado. Ressalte-se, ainda, que não existe consenso acerca da natureza jurídica 

da reserva do possível. 

Inicialmente, a reserva do possível foi evidenciada na Corte Constitucional Alemã 

(Bundesverfassungsgericht), ao decidir, em 1972, o caso Numerus Clausus, que tratava da 

existência de limitações à admissão de alunos no curso de medicina de Hamburgo e da 

Baviera. Na ocasião, o Tribunal Federal Constitucional Alemão decidiu no sentido de que a 

garantia de vagas a todos os interessados sacrificaria outros serviços públicos, tendo em vista 

a onerosidade excessiva e a escassez de recursos.
52

 

Desta forma, restou assentado que a prestação exigida do Estado deve 

corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente esperar da sociedade. Na verdade, o 

julgamento não foi baseado somente nas razões relacionadas à escassez dos recursos públicos, 

mas, sim, nos critérios de razoabilidade da prestação requerida do Estado.
53

 

Sendo assim, conforme a doutrina da reserva do possível (Vorbehalt des 

Möglichen), ainda que houvesse disponibilidade de recursos financeiros para o atendimento 

das prestações exigidas, o Estado não poderia atendê-las no caso em que as exigências não 

observassem o limite do razoável. Assim, o Tribunal julgou no sentido de que não seria 
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razoável impor ao Estado a obrigação da garantia de ingressos nas universidades de todos os 

alunos que pretendessem cursar medicina. Sobre o assunto, Ingo Sarlet comenta que: 

 

Para além disso, colhe-se o ensejo de referir decisão da Corte Constitucional Federal 

da Alemanha, que, desde o paradigmático caso numerus clausus, versando sobre o 

direito de acesso ao ensino superior, firmou jurisprudência no sentido de que a 

prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 

exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado dos recursos e 

tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que 

não se mantenha nos limites do razoável. Assim, poder-se-ia sustentar que não 

haveria como impor ao Estado a prestação de assistência social a alguém que não 

faça jus ao benefício, por dispor, ele próprio, de recursos suficientes para o seu 

sustento. O que, contudo, corresponde ao razoável também depende – de acordo 

com a decisão referida e boa parte da doutrina alemã – da ponderação por parte do 

legislador.  

 

Como se percebe, a reserva do possível implica um juízo de ponderação acerca 

daquilo que é (ou não) razoável exigir do Estado. Impende ressaltar que o conceito de reserva 

do possível, ao ser incorporado no direito brasileiro, sofreu distorções. É que a decisão alemã 

fazia referência à impossibilidade de atendimento geral sob o sacrifício dos outros serviços 

públicos. No entanto, no Brasil, de acordo com o entendimento doutrinário, a reserva do 

possível teve seu âmbito de influência alargado, em uma clara tentativa de poupar o erário das 

decisões do Poder Judiciário que condenassem o Estado a concretizar os direitos 

prestacionais. 

Assim, na Alemanha, a reserva do possível concebia a ideia de que o Estado só 

poderia ser exigido em face daquelas prestações que se encontrassem dentro de um espectro 

de razoabilidade, enquanto que, no direito pátrio, assume um sentido relacionado à escassez 

de recursos públicos.
54

 

Sobre o modo como a reserva do possível foi incorporada ao direito brasileiro, 

Krell55 assevera que: 

 

Devemos nos lembrar que os integrantes do sistema jurídico alemão não 

desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num Estado de 

permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente excluídos. Na Alemanha 

– como nos países centrais – não há um grande contingente de pessoas que não 

acham vagas nos hospitais mal equipados na rede pública; não há necessidade de 

organizar a produção e distribuição de alimentação básica a milhões de indivíduos 

para evitar sua subnutrição ou morte; não há altos números de crianças e jovens fora 

da escola; não há pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o 

montante pecuniário de assistência social que recebem, etc. 

 

O autor prossegue: 
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Assim, a discussão europeia sobre os limites do Estado Social e a redução de suas 

prestações e a contenção dos respectivos direitos subjetivos não pode absolutamente 

ser transferida para o Brasil, onde o Estado Providência nunca foi implantado.
56

  

 

A despeito de o direito comparado ser uma importante fonte para a evolução das 

correntes jurisprudenciais, Krell57 observa também que: 

 

(...) os estudiosos do Direito Comparado insistem em lembrar que conceitos 

constitucionais transplantados precisam ser interpretados e aplicados de uma 

maneira adaptada para as circunstâncias particulares de um contexto cultura e 

socioeconômico diferente, o que exige um máximo de sensibilidade. 

 

Sendo assim, a partir dos entendimentos expostos, examinar-se-á o instituto da 

reserva do possível, considerando a atual realidade socioeconômica do Brasil, sem prejuízo do 

exame das normas constitucionais que tratam do tema. 

 

3.3 Perspectiva jurídica 

 

Tendo em vista a escassez de recursos financeiros, notadamente nos países 

emergentes, como é o caso do Brasil, a alocação deverá estar pautada por critérios racionais e 

por prioridades elencadas no bojo do Texto Constitucional. Isso deve ocorrer devido ao fato 

de que, segundo o entendimento doutrinário majoritário, a atual Constituição Federal pode ser 

compreendida como dirigente,
58

 uma vez que fixa as prioridades que devem ser 

implementadas pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, apontam as lições de Clèmerson Mèrlin 

Clève59: 

 

(...) o Estado é uma realidade instrumental. É uma máquina concebida pelo 

constituinte para buscar a plena atividade, a plena concretização dos princípios, dos 

objetivos e dos direitos fundamentais. É para isto que se presta o Estado, é para isso 

que o Legislativo legisla, é para isso que o Ministério Público atua, é para isso que o 

Judiciário judica, é para isso que o Executivo administra. Todos os poderes do 

Estado, ou melhor, todos os órgãos constitucionais, têm por finalidade buscar a 

plena satisfação dos direitos fundamentais. Quando o Estado se desvia disso ele está, 

do ponto de vista político, se deslegitimando, e do ponto de vista jurídico, se 

desconstitucionalizando (...) 

 

                                                           
56

 KRELL, Andréas Joachin. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos 

de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, pp. 108-109.p. 54. 
57

 Ibidem, idem, pp. 108-109. 
58

 LIMA, George Marmelstein. Efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. Dissertação de 

Mestrado. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2005, p. 195-196. 
59

 CLÈVE, Clèmerson Merlin. O controle da constitucionalidade e a efetividade dos direitos fundamentais. In: 

SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 388. 



36 

 

Dessa forma, pode-se perceber que, dentre as prioridades enumeradas pelo texto 

constitucional, os direitos fundamentais sociais prestacionais, nos quais se inclui o direito à 

saúde, criam obrigações para que o Poder Público aloque os recursos necessários para realiza-

los.  

Não obstante, é conveniente que sejam bem delineadas as hipóteses em que se 

verifica a escassez de recursos. Nesse contexto, Maria Elisa Villas-Bôas
60

 argumenta que a 

escassez é dividida em duas espécies. A escassez natural seria aquela em que há uma 

insuficiência de recursos, os quais não podem ter sua solução assegurada por decisões 

governamentais, visto que decorre da essência do bem pretendido. Subdivide-se, ainda, em 

escassez fortemente natural, fracamente natural e quase natural. A primeira acontece na 

situação em que não existe possibilidade de aumentar a quantidade de recursos ou mesmo 

mitigar a insuficiência. A fracamente natural ocorre quando há possibilidade de mitigar a 

insuficiência, mas nem o Estado e nem os particulares podem agir nesse sentido (ex.: 

disponibilidade de órgãos para a realização de transplantes). A escassez quase natural 

acontece quando a insuficiência de recursos pode ser mitigada, no caso em que o Estado pode 

estimular o aumento da oferta com o auxílio dos particulares (ex.: campanha para doação de 

sangue). 

Por sua vez, há quem
 
considere a existência de escassez absoluta e de escassez 

relativa
61

. A absoluta seria o caso em que há um completo esgotamento dos recursos, de 

forma que não há como superar o instituto da reserva do possível, e, consequentemente, impor 

coercitivamente a realização de uma obrigação impossível a partir de uma perspectiva 

econômica.  

A título de ilustração, imagine-se que uma ordem judicial, com fundamento no 

direito à saúde, imponha a um pequeno município, sem qualquer capacidade econômica, a 

obrigação de construir um hospital grande o suficiente para atender a toda sua população e 

cujo valor seja maior do que a receita bruta municipal. Neste caso, eventual decisão judicial 

não teria qualquer eficácia, por absoluta inexistência de recursos. Assim, para esses casos, 

justificar-se-ia a alegação da reserva do possível, estando o Poder Judiciário impossibilitado 

de impor a obrigação de realizar algo fatalmente impossível. Impende ressaltar que, mesmo 
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nesses casos, o Estado ainda deve comprovar objetivamente a ocorrência de escassez absoluta 

de recursos, não bastando a mera alegação desacompanhada de material probatório.
62

 

Por sua vez, a escassez relativa ocorre quando os recursos financeiros existem, 

mas tiveram destinação para atender a outra finalidade. Isso acontece, v.g, quando o Poder 

Público nega a realização de um procedimento cirúrgico indispensável à vida de um paciente, 

com base no argumento de falta de recursos. No entanto, o orçamento público daquele 

exercício financeiro prevê gastos elevados com a realização de propagandas institucionais. 

Neste caso, o que se observa é uma escassez relativa de recursos, ou seja, os recursos existem, 

mas foram alocados de maneira contrária às prioridades elencadas no texto constitucional. 

Ora, o direito à saúde, o qual garante o mínimo existencial à pessoa humana, é 

muito mais importante do que o direito à informação e à transparência na gestão pública. 

Sendo assim, nos casos de ocorrência de escassez relativa, o argumento da reserva do possível 

não poderá ser sustentado, visto que não observaria as prioridades de âmbito constitucional.  

Nesse diapasão, o Poder Judiciário deverá fundamentar as suas decisões com base 

na análise das destinações orçamentárias para finalidades que não sejam prioritárias, de modo 

a afastar o argumento da reserva do possível. Dessa forma, a Constituição Federal deverá 

servir de parâmetro para analisar a essencialidade das finalidades previstas nos orçamentos 

públicos. Se o Poder Público não observou as prioridades previstas na Lei Fundamental, 

caberá, então, ao magistrado proceder ao afastamento do argumento de escassez, visto que 

esta é apenas fruto de uma má alocação de recursos. 

Portanto, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, apreciar a natureza da 

escassez, ou seja, determinar se é ou não passível de ser superada, bem como proceder o 

exame das razões que levaram a Administração Pública a alocar os recursos em detrimento 

dos direitos sociais, de modo a descobrir se a escolha foi adequada, necessária e proporcional 

em sentido estrito. Na verdade, trata-se de um exame da proporcionalidade da opção política 

de destinação de recursos públicos. Cite-se, ainda, a importância de tal exame, haja vista que 

os gastos previstos pelo Poder Público devem observar os direitos pendentes de 

concretização.
63

 

Sendo assim, percebe-se que a reserva do possível não pode ser compreendida 

como uma restrição de caráter absoluto aos direitos fundamentais, uma vez que tanto a 
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obrigação requerida pelo cidadão quanto as alegações do Estado, baseadas no argumento da 

inexistência de recursos, deverão estar submetidas ao exame de proporcionalidade. 

Na realidade, a concretização dos direitos sociais está muito vinculada a escolhas 

políticas, que definirão o emprego dos recursos e a formulação de políticas públicas 

necessárias à implementação desses direitos. Portanto, pode-se defender a ideia de que a 

vontade política prepondera sobre a necessidade de haver uma grande disponibilidade de 

recursos públicos. Nesse sentido, Flávio Galdino
64

 assevera que: 

 

O que verdadeiramente frustra a efetivação de tal ou qual direito reconhecido como 

fundamental não é a exaustão de um determinado orçamento, é a opção política de 

não se gastar dinheiro com aquele mesmo direito. (...) O argumento da exaustão 

orçamentária presta-se unicamente a encobrir as trágicas escolhas que deixaram de 

fora do universo do possível a tutela de um determinado direito.  

 

Os comentários do autor são muito pertinentes com relação à realidade brasileira, 

haja vista as inúmeras notícias a respeito da destinação de recursos públicos em finalidades 

não essenciais (v.g, gastos bilionários do governo com propaganda institucional)
65

 ou até 

mesmo anacrônico em relação à situação social do Brasil (v.g, a realização de obras 

monumentais a partir de altos gastos, sem ter, necessariamente, um retorno essencial para a 

sociedade).
66

 Enquanto isso, as necessidades mais urgentes e relevantes esbarram no 

argumento da indisponibilidade de recursos.
67

 

 

3.4 Mitigação da reserva do possível 
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Evidentemente, os recursos públicos não são inesgotáveis. Isso é uma realidade 

fática incontestável. Assim, não se pode defender a não aplicação irrestrita da reserva do 

possível. Dessa forma, considerando a atual conjuntura socioeconômica do Brasil e os direitos 

fundamentais sociais consagrados na Constituição Federal de 1988, propõe-se a análise de 

situações que não comportam o acolhimento da reserva do possível. 

Em que pese o fato de a Constituição Federal de 1988 ter previsto inúmeros 

direitos fundamentais, a maioria ainda não recebeu a importância necessária pelo legislador 

infraconstitucional. No entanto, isso não cria óbice para que a Administração Pública 

promova a execução de políticas públicas que garantam o respeito à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). 

Apesar das prioridades previstas na Lei Fundamental, o Estado incorre, muitas 

vezes, em omissão, ao não concretizar os direitos sociais, alegando, em seu favor, a escassez 

dos recursos financeiros. Na maioria das vezes, o argumento da reserva do possível não se 

sustenta, uma vez que o Estado não demonstra qualquer comprovação de ausência de 

recursos. 

Cabe ao Estado, quando invoca a aplicação da reserva do possível, comprovar 

efetivamente a falta de recursos. No entanto, isso não basta. O Estado deve demonstrar 

também que a aplicação dos recursos existentes foi realizada da maneira mais eficiente 

possível. 

Portanto, em princípio, não cabe à Administração Pública invocar em seu favor a 

aplicação da reserva do possível, nos casos em que a lide envolve os direitos fundamentais 

sociais, como é o caso do direito à saúde, que se relacionam ao mínimo existencial da pessoa 

humana. É que deve ser garantida ao indivíduo a oferta de prestações materiais mínimas, de 

modo a assegurar uma existência digna, conforme apontam as lições de Ingo Sarlet
68

 e 

Andreas Krell.
69

 

No entanto, outros doutrinadores defendem que é cabível o acolhimento do 

argumento da reserva do possível, ainda que a causa verse sobre a proteção do mínimo 

existencial da pessoa humana. Como base argumentativa, ressaltam o fato de que a função de 

aplicação de recursos orçamentários está vinculada às finalidades típicas dos poderes 
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Executivo e Legislativo, tendo em vista que a composição destes poderes decorre de um 

processo eleitoral, ou seja, decorre do exercício da própria democracia.  

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, asseverou que a reserva do possível deveria 

ser superada, nas demandas que tratarem sobre a efetividade de direitos fundamentais 

relacionados a prestações garantidoras do mínimo existencial. Confira-se o trecho do julgado: 

 

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO 

CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA 

HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA 

DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. 

CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 

LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA 

“RESERVA DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM 

FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE 

DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. 

VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS 

(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). 

(...) 

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. (STF, Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45. Relator: Min. Celso de Mello. 

Julgado em 29/4/2004. Publicado no DJU em 4/5/2004.) 

 

Sobre o mínimo existencial e a reserva do possível, Ana Paula de Barcellos faz as 

seguintes observações: 

 

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 

ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser 

exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento 

pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao 

obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de 

serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode 

ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de 

partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao 

apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-

ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas 

depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 

remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, 
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como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 

conviver produtivamente com a reserva do possível.
70

 

 

Por sua vez, Emerson Garcia argumenta que a cláusula da reserva do possível, no 

tocante ao mínimo existencial, somente poderia prosperar no caso de comprovação absoluta 

de impossibilidade material, ou seja, nos casos em que há escassez absoluta de recursos. Já 

com relação à escassez originada das opções alocativas da Administração Pública, não merece 

ser acolhida a invocação da reserva do possível. Assim esclarece o autor: 

 

Tratando-se de impossibilidade jurídica, o que decorreria não da ausência de receita, 

mas da ausência de previsão orçamentária para a realização da despesa, deverá 

prevalecer o entendimento que prestigie a observância do mínimo existencial. 

Restando incontroverso o descompasso entre a lei orçamentária e os valores que 

integram a dignidade da pessoa humana, entendemos deva esta prevalecer, com o 

consequente afastamento do princípio da legalidade da despesa pública. Não fosse 

assim, seria tarefa assaz difícil compelir o Poder Público a observar os mais 

comezinhos direitos assegurados na Constituição da República e na legislação 

infraconstitucional, o que terminaria por tornar legítimo aquilo que, na essência, não 

o é. Não é demais lembrar que, ao consagrar direitos, o texto constitucional 

implicitamente impôs o dever de que sejam ocados recursos necessários à sua 

efetivação.
 71

  

 

Por outro lado, há quem sustente a ideia de que, com relação aos direitos 

fundamentais sociais que não representem necessariamente uma proteção do mínimo 

existencial da pessoa humana, seria cabível a aplicação da reserva do possível em favor do 

Estado. Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cruz Arenhart, ao afirmar que: 

 

(...) por se tratarem de direitos fundamentais, representam opções vinculativas do 

constituinte para o legislador infraconstitucional. Desse modo, estes interesses 

somente podem ser restritos – ainda que por conta da reserva do possível – na 

medida em que esta restrição atende a outro interesse também fundamental. Trata-se, 

em essência, da aplicação da ponderação de princípios.
 72

   

 

Sobre o tema, Ana Paula de Barcellos argumenta que só existe liberdade para o 

Poder Público, na aplicação dos recursos, na hipótese em que as finalidades essenciais 

previstas no texto constitucional já tiverem sido contempladas. Assim discorre a autora: 

 

Se é assim, e se os meios financeiros não são ilimitados, os recursos disponíveis 

deverão ser aplicados prioritariamente no atendimento dos fins considerados 

essenciais pela Constituição, até que eles sejam realizados. Os recursos 
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remanescentes haverão de ser destinados de acordo com as opções políticas que a 

deliberação democrática apurar em cada momento.
73

 

 

O ente estatal muitas vezes utiliza as vedações do art. 167 da Constituição Federal 

para tentar afastar as obrigações prestacionais. É que, segundo o comando constitucional, são 

vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (I); a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais (II); a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (V); a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (VI); a concessão de créditos 

ilimitados (VII) e a permissão de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 

pública. Em verdade, as disposições do Texto Constitucional visam à manutenção do 

equilíbrio das contas públicas. 

Sendo assim, em decorrência dessa previsão, foi editada a Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). Desse modo, com o argumento de que a realização do direito fundamental prejudicaria 

a saúde financeira das contas públicas, a Fazenda Pública embasa seus argumentos na redação 

dos arts. 15 e 16 da LRF.
74

 

Portanto, como fruto dessas vedações, procura-se aplicar a cláusula da reserva do 

possível, ou da reserva da lei orçamentária, segundo o qual pondera Ricardo Lobe Torres, 

afirmando que “os direitos sociais e a ação governamental vivem sob a reserva do possível, 

isto é, da arrecadação dos ingressos previstos nos planos anuais e plurianuais.”
75

 

No entanto, em que pese a boa intenção de salvaguardar o equilíbrio financeiro do 

ente político, não merece prosperar a aplicação irrestrita da reserva do possível. É que a 

própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 4º, III, “b”,
76

 prevê que a Lei 
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Orçamentária Anual conterá reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ora, se a própria lei admite a 

existência de eventos fiscais imprevistos, e impõe que haja reservas suficientes para lidar com 

aquilo que não pode ser previsto, como pode o Estado alegar que foi surpreendido com o 

aumento de despesa? 

Portanto, defende-se que a invocação da reserva do possível, ainda que o 

administrador público esteja tentando garantir o equilíbrio financeiro, seja feita com bastante 

cautela, principalmente nas lides que tratam de atender a concretização dos direitos 

fundamentais necessários à manutenção da vida, como a saúde. 

 

3.5 Vertentes jurisprudenciais 

 

Com relação ao acolhimento da cláusula da reserva do possível, os tribunais têm 

enfrentado a problemática a partir de perspectivas diversas. Para tanto, a título de exemplo, 

serão analisadas decisões proferidas pelos tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina e 

de São Paulo, respectivamente. 

Para alguns magistrados, não há de se levar em conta a questão relativa aos custos 

da implementação dos direitos, tendo em vista que o direito fundamental deve prevalecer, 

absolutamente, sobre a reserva do possível. Nessa corrente jurisprudencial, subsiste a 

presunção de que existem recursos públicos em quantidade suficientemente necessária para a 

satisfação dos direitos fundamentais pleiteados.  

Em julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
77

 o qual 

apreciava o direito fundamental à saúde, foi reconhecido que o Estado deveria financiar 

tratamento médico a um cidadão portador de enfermidade rara (distrofia muscular progressiva 

de Duchenne – CID). No caso em comento, o tratamento, em caráter experimental, deveria ser 

realizado nos Estados Unidos, ao custo de US$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil 

dólares). Na referida decisão, restou consignado o entendimento de que não é lícito ao Poder 

                                                                                                                                                                                     
(...) 

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente 

líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.”  
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Judiciário negar a tutela do direito fundamental à saúde sob o argumento de proteção do 

erário. 

Ressalte-se que, no referido julgamento, o relator, apesar de haver analisado 

detalhadamente a temática referente à eficácia dos direitos fundamentais sociais, não 

enfrentou o problema da escassez de recursos públicos, visto que a decisão presumiu a 

existência plena de recursos.  

Assim, na acepção deste trabalho, conclui-se que a decisão do tribunal catarinense 

não merece ser aplicada, indistintamente, a todos os casos que envolvam a (in)disponibilidade 

de recursos públicos. É que, mesmo o Poder Judiciário tendo se manifestado a favor da plena 

eficácia dos direitos fundamentais sociais, pode vir a ser contestado sobre a exequibilidade de 

suas decisões, uma vez que, diante da escassez absoluta de recursos, não há como cumprir, 

fielmente, as suas determinações judiciais.  

Não obstante, não se defende o acolhimento amplo irrestrito do argumento 

baseado na reserva do possível, mas, sim, a possibilidade efetiva demonstração, em juízo, de 

que o Estado, mesmo dispondo dos recursos da maneira mais racional possível, não obteve 

êxito em assegurar a concretização do direito fundamental.  

Em sentido oposto, há tribunais que se filiam à ideia de que o Poder Judiciário não 

teria legitimidade para afastar o argumento estatal baseado na reserva do possível. É que, 

conforme esse entendimento, haveria, na prática, uma intromissão nas finalidades típicas dos 

poderes Legislativo e Executivo, tendo em vista que os membros desses poderes foram eleitos 

por meios democráticos, e, por isso, teriam liberdade para disporem das alocações de 

recursos. Nesse contexto, colaciona-se trecho do julgamento emanado do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo: 

 

Não há de permitir que um poder se imiscua em outro, invadindo esfera de sua 

atuação específica sob o pretexto da inafastabilidade do controle jurisdicional e o 

argumento do prevalecimento do bem maior da vida. O respectivo exercício não 

mostra amplitude bastante para sujeitar ao Judiciário exame das programações, 

planejamentos e atividades próprias do Executivo, substituindo-o na política de 

escolha de prioridades na área de saúde, atribuindo-lhe encargos sem o 

conhecimento da existência de recursos para tanto suficiente. Em suma: 

juridicamente impossível impor-se sob pena de lesão ao princípio constitucional da 

independência e harmonia dos poderes obrigação de fazer, subordinada a critérios, 

tipicamente administrativos, de oportunidade e conveniência, tal como já se 

decidiu.
78
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Com relação ao julgamento proferido pelo tribunal paulista, não merece guarida o 

argumento da estrita observância do princípio da independência dos poderes em detrimento 

dos direitos fundamentais elencados no texto constitucional. O magistrado, ao interpretar a 

Constituição Federal de 1988, não pode olvidar a aplicação do princípio da máxima 

efetividade, também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva
79

. Na 

aplicação desse princípio, a norma constitucional deve ser interpretada no sentido de conferir 

a mais ampla efetividade social possível. Sobre o tema, Canotilho anota que: 

 

(...) é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, 

e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas programáticas 

(THOMA), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso 

de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos 

fundamentais).
 80

 

 

Impende discorrer, ainda, sobre uma terceira vertente,
81

 a qual, para fins de 

julgamento, leva em consideração o argumento da escassez dos recursos orçamentários. Dessa 

forma, o Poder Judiciário procede à análise efetiva da natureza da escassez alegada, sem 

prejuízo do questionamento acerca da essencialidade do direito pleiteado em juízo. Em 

resumo, caberá ao magistrado fazer um juízo de ponderação entre os argumentos apresentados 

tanto pelo cidadão quanto pelo ente estatal.  

Neste diapasão, cabe trazer ao debate o julgamento proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 

ADPF nº 45. A ação foi proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em 

face do veto presidencial ao § 2º do artigo 55 da Lei nº 10.707/2003. O parágrafo 

contemplava a previsão de recursos orçamentários para o setor da saúde. Em que pese o fato 

de o veto presidencial ter sido rejeitado pelo Congresso Nacional, o relator da ação, ministro 

Celso de Mello, procedeu à apreciação do mérito. Por oportuno, colaciona-se trecho do voto 

do relator, ressaltando a possibilidade de ser reconhecido o direito dos cidadãos a prestações 

de caráter social (no caso, a saúde) em face do Estado, no caso em que a reserva do possível 

está calcada na escassez relativa: 

 

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 

                                                           
79

 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado, 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 133. 
80

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra: Almedina, 

1998, p. 227. 
81

 OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos direitos fundamentais sociais frente à reserva do possível. 

Dissertação de Mestrado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006, p. 242. 



46 

 

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. 

(...) 

Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do 

possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração – de 

implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um 

lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para 

tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas.
 82

  

 

Conforme se depreende da decisão do STF, a invocação da reserva do possível foi 

analisada a partir de duas abordagens distintas. A primeira delas é referente à razoabilidade da 

prestação requerida em face do Estado. A segunda é relativa à verificação da existência da 

disponibilidade de recursos para a efetivação dos direitos fundamentais sociais.  

Assim, diante das afirmações já expostas, defende-se o argumento de que o Poder 

Judiciário pode, no caso concreto, proceder à verificação da natureza da escassez alegada em 

juízo, ou seja, pronunciar-se a respeito da inexistência, absoluta ou relativa, da falta de 

recursos públicos. 
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4 O RELEVANTE PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

O Poder Judiciário, logo após a Revolução Francesa, sofreu inúmeras limitações. 

É que, ao longo do Antigo Regime, os magistrados foram apontados como responsáveis pela 

prática de atos violadores dos direitos do homem. Nesse sentido, comenta George 

Marmelstein
83

 que “a descrença em relação ao papel do Judiciário era manifesta e havia uma 

forte justificativa para isso: no Antigo Regime, os juízes tinham sido um dos principais 

violadores dos direitos do homem”.
 
 Assim, as decisões dos magistrados eram recebidas com 

bastante desconfiança pela sociedade. Portanto, nesse contexto, histórico, o Poder Judiciário 

era um poder deslegitimado. Em situação contrária, o Poder Legislativo gozava de vasto 

prestígio popular. Como resultado, o Parlamento tentava regular todos os fatos da vida, de 

modo a permitir que ao magistrado somente restasse o exercício de subsumir a lei ao caso 

concreto. Em resumo, não havia espaço para a atividade interpretativa. Não é por acaso que o 

século XIX foi denominado de “A Era das Codificações”. 

Por sua vez, no contexto da contemporaneidade, o Estado Democrático Social de 

Direito clama por uma releitura da estruturação dos poderes constituídos. É que não teria 

sentido o fato de a Constituição elencar um extenso rol de direitos fundamentais, sem, no 

entanto, prever que um órgão ou poder fosse capaz de assegurar a efetividade daqueles.  

Assim, nos casos que os poderes Legislativo e Executivo incorrem em omissão, o 

Poder Judiciário assume papel “garantidor dos direitos constitucionais”,
84

 no atual contexto. 

Sobre o tema, Marmelstein85 faz a seguinte observação: 

 

O importante, neste momento, é saber que o perfil atual do Poder Judiciário não é 

mais aquele imaginado pelos pensadores liberais. Aquele modelo de Justiça, em que 

a aplicação do direito é mera subsunção formal dos fatos à lei, não se adequa ao 

Estado Democrático e Social de Direito, que exige uma postura mais ativa de todas 

as funções estatais com vistas à realização dos direitos fundamentais e dos objetivos 

traçados na Constituição.
 
 

 

Cabe ressaltar que a legitimidade do Poder Judiciário para garantir a efetividade 

dos direitos fundamentais tem origem, primariamente, em sede constitucional, haja vista que o 
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próprio Poder Constituinte Originário tratou de conferir aos magistrados a tarefa de guardar a 

Constituição.  

Não obstante, o Poder Judiciário também encontra fundamento para sua 

legitimidade na efetivação dos direitos fundamentais no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988. O comando constitucional é bastante claro, ao afirmar que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Com relação ao direito fundamental de acesso à jurisdição, merecem destaque as 

lições de Mauro Cappelletti e Bryan Garth,
86

 aduzindo que “o acesso à justiça pode, portanto, 

ser encarado como o requisito fundamental ― o mais básico dos direitos humanos ― de um 

sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos.” 

Sendo assim, diante da não realização do direito fundamental à saúde pelos 

poderes Legislativo e Executivo, caberá ao Poder Judiciário o papel de resguardar a sua 

concretização. No entanto, é conveniente ressaltar o entendimento de que o Poder Judiciário 

não é, originariamente, o poder encarregado de implementar as políticas públicas. Sobre o 

assunto, mais uma vez as observações de George Marmelstein se mostram pertinentes: 

 

O ideal democrático certamente deseja que os órgãos do Executivo e do Legislativo 

sejam os encarregados dessa tarefa, e de preferência que façam bem feito. O papel 

do Judiciário seria, quando muito, subsidiário, dentro desse contexto ideal. Ocorre 

que – é preciso reafirmar – nos países com pouca maturidade democrática, como o 

Brasil, especialmente quando os agentes políticos – tanto do Executivo, quanto do 

Legislativo e, frequentemente, do próprio Poder Judiciário – estão “capturados” 

pelas forças do mercado, qualquer tipo de ajuda para implementar os direitos 

traçados constitucionalmente é bem-vinda e deve ser estimulada, mesmo que essa 

ajuda possa causar uma potencial tensão de conflito com os princípios democráticos. 

É dentro desse contexto, em que os poderes Legislativo e Executivo têm, 

historicamente, sido ineficientes na promoção dos direitos fundamentais, que surge a 

necessidade de se possibilitar que o Judiciário participe ativa e intensamente desse 

processo de implementação dos objetivos constitucionais, dividindo com os demais 

poderes esse ônus ou essa responsabilidade de construir uma sociedade mais 

igualitária e justa, tal como desejado pelo constituinte.
87

 

 

No âmbito do direito internacional, merece atenção a previsão do art. 8º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, destacando a ideia de que “todo 

homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos 

que violem dos direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela 

lei.”  
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Não obstante as considerações expostas, a doutrina e a jurisprudência abordam 

entendimentos diversos acerca da possibilidade de o Poder Judiciário ter papel ativo na 

determinação de que o Estado providencie o fornecimento de prestações materiais, estando 

incluída, nesse contexto, a realização do direito à saúde. Desse debate, surge, 

necessariamente, o dever de analisar as vertentes doutrinárias que abordam o tema: o 

procedimentalismo e o substancialismo. 

 

4.1 Procedimentalismo 

 

A doutrina do procedimentalismo sustenta que a concepção da Constituição a 

partir de uma perspectiva material, bem como a existência do controle de constitucionalidade, 

seriam fatores que mitigariam a noção de democracia. Na visão dessa doutrina, os 

magistrados, uma vez que não foram eleitos democraticamente pelo povo, não poderiam 

invalidar atos emanados dos poderes Legislativo e Executivo. 88 

Para essa vertente, a Lei Fundamental estaria impossibilitada de veicular valores 

de ordem substantiva, cuja finalidade seja a determinação de condutas dirigidas aos cidadãos 

e ao Estado. Assim, o texto constitucional não ostentaria o caráter de ordem normativa 

suprema. Como defensor do procedimentalismo, Jürgen Habermas propugna que não seria 

possível o magistrado proceder à interpretação construtiva das normas jurídicas, uma vez que 

tal conduta afetaria o princípio da separação dos poderes, e, até mesmo, a própria estrutura 

democrática. 89 

Portanto, para os defensores do procedimentalismo, não seria possível que o 

Poder Judiciário analisasse a validade das normas emanadas pelo Poder Legislativo. Também 

não seria cabível impor ao Poder Executivo o cumprimento de obrigações. Nesse sentido, 

Jürgen Habermas
90

 dispõe que: 

 

(...) a Constituição também não pode ser entendida como uma ordem jurídica global 

e concreta, destinada a impor a priori uma determinada forma de vida sobre a 

sociedade. (...) o tribunal constitucional precisa examinar os conteúdos de normas 

controvertidas especialmente no contexto dos pressupostos comunicativos e 

condições procedimentais do processo de legislação democrático. Tal compreensão 

procedimentalista da constituição imprime uma virada teórico-democrática ao 

problema de legitimidade do controle jurisdicional da constituição.
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Sendo assim, os procedimentalistas não consideram a Constituição ordem superior 

de valores, a qual teria por finalidade estabelecer a direção da sociedade. Considerando as 

afirmações acima, não merece prosperar a ideia de que ao Poder Judiciário somente caberia o 

dever de resguardar a democracia. É que, em países cuja população não consegue ter acesso 

às prestações materiais básicas (saúde, educação, moradia etc.) para uma existência digna, há 

de se reconhecer a fragilidade democrática, visto que os cidadãos não conseguem exercer, na 

prática, influência sobre as decisões políticas. É o que ocorre no Brasil. Por isso, defende-se 

que o procedimentalismo deve ser encarado com restrições, não sendo a doutrina mais 

adequada para a realidade brasileira. 

 

4.2 Substancialismo 

 

Em sentido oposto, a doutrina do substancialismo defende o argumento de que a 

Constituição deve prever o direcionamento das ações do Poder Público. Assim, o Poder 

Judiciário, na análise dos atos emanados pelos poderes Executivo e Legislativo, pode 

reconhecer direitos, a partir de um processo de interpretação de princípios previstos em 

âmbito constitucional. 91  

Portanto, atualmente, o Poder Judiciário não pode ser concebido a partir de uma 

formulação clássica de sua posição em relação aos demais poderes constituídos. Na 

compreensão de alguns doutrinadores, o Poder Judiciário não estaria limitado somente a 

exercer a função de garantidor da estabilidade institucional. Nesse sentido, são os escólios de 

Lênio Streck:
92

 

 

[...] mais do que equilibrar e harmonizar os demais poderes, o Judiciário deveria 

assumir o papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias 

eventuais, a vontade geral implícita no direito positivo, especialmente nos textos 

constitucionais, e nos princípios selecionados como de valor permanente na sua 

cultura de origem e na do Ocidente. O modelo substancialista – que, em grande parte 

aqui subscrevo – trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece as 

condições do agir político – estatal, a partir do pressuposto de que a Constituição é a 

explicitação do contrato social. [...] Na perspectiva substancialista, concebe-se ao 

Poder Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, 

levando-o a transcender as funções de checks and balances.
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Ressalte-se, ainda, a observação do autor quanto à aplicação dessas correntes 

doutrinárias, ressalvando o fato de que, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, nenhuma das 

correntes é perceptível: 

 

[...] na esteira das teses substancialistas, entendo que o Poder Judiciário 

(especialmente a justiça constitucional) deve assumir uma postura intervencionista, 

longe da postura absenteísta, própria do modelo liberal-individualista-normativista 

que permeia a dogmática jurídica brasileira. Importa ressaltar, entretanto, que, no 

plano do agir cotidiano dos juristas no Brasil, nenhuma das duas teses 

(procedimentalismo e substancialismo) é perceptível.
 93

    

 

Ainda sobre o tema, Krell
94

 também defende a atuação do Poder Judiciário 

quando os poderes políticos incorrerem em omissão na concretização de políticas públicas. 

Nas palavras do autor: 

 

Onde o processo político (Legislativo, Executivo) falha ou se omite na 

implementação de políticas públicas e dos objetivos sociais nelas implicados, cabe 

ao Poder Judiciário tornar um atitude ativa na realização desses fins sociais através 

da correição da prestação dos serviços básicos. 

 

O Poder Judiciário, portanto, não pode permitir que a efetivação dos direitos 

fundamentais esteja submetida à discricionariedade do administrador público. Nesse sentido, 

são os escólios de William Marques95: 

 

Tradicionalmente, a eficácia das políticas públicas de direitos sociais realizam-se ou 

não a depender da conveniência ou oportunidade executiva e parlamentar, em outras 

palavras condiciona-se ao alvedrio presente na discricionariedade administrativa e 

legislativa. De acordo com os aportes oriundos do constitucionalismo clássico 

entende-se pela ausência de interferência do Poder Judiciário no controle dos atos 

administrativos. O Estado Democrático e Social de Direito requer uma judicatura 

engajada e comprometida com os valores e princípios consagrados em nível 

constitucional, em especial nos direitos fundamentais sociais. Hodiernamente não 

mais se admite a ausência de controle jurisdicional sobre a atuação do Poder 

Executivo. Como corolário de tal constatação tem-se a necessidade crescente de uma 

análise das políticas públicas de direitos sociais pelo Poder Judiciário o que o torna 

proativo e compromissado com as metas estatais.
 
 

 

Dessa forma, tendo em vista as vertentes doutrinárias até aqui expostas, 

considera-se a corrente substancialista a mais adequada para o a atual realidade do sistema 

jurisdicional brasileiro, visto que a maior parte da população ainda carece de prestações 
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materiais minimamente adequadas para garantir suas reivindicações pela via da democracia 

representativa.  
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5 DIREITO COMPARADO 

 

Cumpre ressaltar que a concretização do direito fundamental à saúde tem sido um 

tema que também se faz presente nas discussões dos tribunais constitucionais de outros 

países. Assim, neste capítulo, abordar-se-ão decisões judiciais provenientes de alguns 

sistemas constitucionais estrangeiros. O estudo será realizado sobre as decisões dos seguintes 

países: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia e África do Sul. 

 

5.1 Estados Unidos 

 

O direito fundamental à saúde também já esteve na pauta da Suprema Corte dos 

Estados Unidos. Em 1974, o tribunal, ao julgar o caso “Memorial Hospital vs. Maricopa 

County”, considerou inválida a lei do Arizona que exigia a comprovação de um ano de 

residência no Condado de Pinal como condição para o recebimento de tratamento médico 

não-emergencial e de medicamentos custeados pelo Poder Público. Para um melhor 

entendimento da controvérsia, confira-se um trecho do julgado: 

 

MEMORIAL HOSPITAL v. MARICOPA COUNTY, 415 U.S. 250 (1974)  

(…) 

This is an appeal from a decision of the Arizona Supreme Court upholding the 

constitutionality of an Arizona statute requiring a year's residence in a county as a 

condition to an indigent's receiving nonemergency hospitalization or medical care at 

the county's expense. Held: The durational residence requirement, in violation of 

Equal Protection Clause, creates an "invidious classification" that impinges on the 

right of interstate travel by denying newcomers "basic necessities of life." Shapiro v. 

Thompson, 394 U.S. 618 . Pp. 253-270.  

(a) Such a requirement, since it operates to penalize indigents for exercising their 

constitutional right of interstate migration, must be justified by a compelling state 

interest. Shapiro v. Thompson, supra; Dunn v. Blumstein, 405 U.S. 330 . Pp. 253-

262.  

(b) The State has not shown that the durational residence requirement is 

“legitimately defensible” in that it furthers a compelling state interest, and none of 

the purpose asserted as justification for the requirement - fiscal savings, inhibiting 

migration of indigents generally, deterring indigents from taking up residence in the 

county solely to utilize the medical facilities, protection of longtime residents who 

have contributed to the community particularly by paying taxes, maintaining public 

support of the county hospital, administrative convenience in determining bona fide 

residence, prevention of fraud, and budget predictability - satisfies the State's burden 

of justification and insures that the State, in pursuing its asserted objectives, has 

chosen means that do not unnecessarily impinge on constitutionally protected 

interests (…)
96

 

 

Conforme se depreende do julgado em análise, a Suprema Corte Norte-

Americana, já em 1974, considerou o direito à saúde uma necessidade básica da vida. Não 
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obstante, os magistrados afastaram, inclusive, os argumentos apresentados pelo Estado do 

Arizona, os quais se baseavam, essencialmente, em critérios fiscais e orçamentários. 

 

5.2 Canadá 

 

A Suprema Corte canadense também já teve a oportunidade de se manifestar 

sobre a concretização do direito constitucional à saúde. No caso “Eldridge vs. British 

Columbia (Attorney General)”, estava em discussão se o Poder Público, ao fornecer os 

serviços de saúde, estaria obrigado a disponibilizar intérpretes aos pacientes, de modo que 

sempre houvesse algum profissional fluente em inglês e francês, tendo em vista o Canadá ser 

um país bilíngue. Confira-se um trecho da decisão: 

 

Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 

(...) 

Constitutional law -- Charter of Rights  -- Equality rights -- Physical disability -- 

Publicly funded medicare -- Medicare not providing for sign language interpreters -- 

Whether, and in what manner, the Charter  applies to the decision not to provide 

sign language interpreters for the deaf as part of the publicly funded scheme for the 

provision of medical care -- Whether not providing for this service under Acts 

establishing medicare and hospitalization infringing s. 15(1)  equality rights of 

disabled -- If so, whether legislation saved under s. 1  -- Appropriate remedy if 

Charter  violation found -- Canadian Charter of Rights and Freedoms , ss. 1 , 15(1)  -

- Hospital Insurance Act, R.S.B.C. 1979, c. 180 (now R.S.B.C. 1996, c. 204), 

ss. 3(1), 5(1), 9, 10(1), 29(b) -- Medical and Health Care Services Act, S.B.C. 1992, 

c. 76 (now the Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, c. 286), ss. 1 , 4(1)(c), (j), 6, 

8. 

(…) 

The principle that discrimination can accrue from a failure to take positive steps to 

ensure that disadvantaged groups benefit equally from services offered to the general 

public is widely accepted in the human rights field.  It is also a cornerstone of 

human rights jurisprudence that the duty to take positive action to ensure that 

members of disadvantaged groups benefit equally from services offered to the 

general public is subject to the principle of reasonable accommodation.  In s. 15(1)  

cases this principle is best addressed as a component of the s. 1  analysis.  

Reasonable accommodation, in this context, is generally equivalent to the concept of 

“reasonable limits”.  It should not be employed to restrict the ambit of s. 15(1) . 

The failure of the Medical Services Commission and hospitals to provide sign 

language interpretation where it is necessary for effective communication constitutes 

a prima facie violation of the s. 15(1)  rights of deaf persons.  This failure denies 

them the equal benefit of the law and discriminates against them in comparison with 

hearing persons. Although the standard set is broad, this is not to say that sign 

language interpretation will have to be provided in every medical situation. The 

“effective communication” standard is a flexible one, and will take into 

consideration such factors as the complexity and importance of the information to be 

communicated, the context in which the communications will take place and the 

number of people involved.  For deaf persons with limited literacy skills, sign 

language interpretation can be surmised to be required in most cases. 

(…) 

The appropriate and just remedy was to grant a declaration that this failure is 

unconstitutional and to direct the government of British Columbia to administer the 

Medical and Health Care Services Act and the Hospital Insurance Act in a manner 

consistent with the requirements of s. 15(1) .  A declaration, as opposed to some 
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kind of injunctive relief, was the appropriate remedy because there are myriad 

options available to the government that may rectify the unconstitutionality of the 

current system.  It was appropriate to suspend the effectiveness of the declaration for 

six months to enable the government to explore its options and formulate an 

appropriate response.
 97

  

 

Sobre a decisão em comento, são pertinentes as observações de George 

Marmelstein:
98

 

 

O caso merece destaque por três motivos: (a) admite expressamente a possibilidade 

de efetivação judicial dos direitos socioeconômicos, o que não é muito comum nos 

países desenvolvidos; (b) aceita o controle judicial do orçamento público, ainda que 

em caráter excepcional; (c) demonstra como é diferente a realidade entre um país 

desenvolvido e um país pobre: enquanto lá, a ordem judicial é para que se tenham 

intérpretes nos postos de saúde, nos países pobres a luta é para que, pelo menos, 

sejam fornecidos medicamentos e para que os postos de saúde funcionem 

minimamente bem.
 

 

Como o próprio autor afirma, a disparidade entre o Brasil e o Canadá é bastante 

evidente. Enquanto que, no exterior, é pleiteado o direito a ter intérpretes bilíngues nos 

serviços públicos de saúde, no Brasil, o cidadão aciona o Poder Judiciário para ter garantido, 

pelo menos, medicamentos essenciais à continuidade de sua sobrevivência. 

 

5.3 Argentina 

 

A Corte Federal de Apelação da Argentina, ao analisar o caso “Vicenconti vs. 

Ministro de la Salud e Seguridade Social”, determinou que o Poder Público estava 

juridicamente obrigado a providenciar vacina contra febre amarela para aqueles que 

necessitassem desse tratamento. Neste julgado, George Marmelstein
99

 comenta que a Corte 

Federal de Apelação invocou até mesmo o preâmbulo para fundamentar a decisão.  

Registre-se, ainda, que, conforme a jurisprudência recente, a Corte Suprema de 

Justiça da Argentina tem reconhecido o dever do Estado em disponibilizar até mesmo vacinas 

em estágio experimental. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: 

 

DERECHO A LA SALUD. OBRAS SOCIALES. ACCION DE AMPARO. 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.  

Corresponde desestimar la queja intentada contra la denegación del recurso 

extraordinario interpuesto contra la sentencia que rechazó el reclamo de la cobertura 

del tratamiento con vacuna T linfocitaria por parte de la obra social si dicho 

tratamiento se encuentra, en la actualidad y respecto de la enfermedad de la 

recurrente, en etapa de experimentación, por lo que no se advierte la presencia de 
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norma alguna de jerarquía constitucional o infraconstitucional que, sea en su letra o 

en su espíritu, imponga a una obra social o al Estado la provisión o la cobertura de 

tratamientos del carácter indicado. 

- La Dra. Argibay consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN) 

cuya denegación originó la queja- (...)
100

 

 

Como se evidencia, até mesmo países com orçamentos menores do que o 

brasileiro, o Poder Judiciário tem reconhecido a exigibilidade do direito à saúde em face do 

Estado. 

 

5.4 Colômbia 

 

A Corte Constitucional da Colômbia também já teve oportunidade de proferir 

decisão que envolvia a efetivação judicial do direito social fundamentada à saúde. No caso 

julgado, discutia-se a possibilidade de o Estado providenciar vacina contra a meningite para 

todas as crianças carentes. 

A sentença emanada daquela Corte é bastante rica em sua fundamentação. É que, 

a um só tempo, foi exposto o duplo conteúdo dos direitos fundamentais que demandam 

prestações do Poder Público, bem como foram fixadas diretrizes para que o julgador 

concretize os direitos sociais: 

 

Sentencia SU-225/98 
DERECHOS FUNDAMENTALES-Alcance 

Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos - directa o 

indirectamente - en el texto constitucional como derechos subjetivos de aplicación 

inmediata. En otras palabras, se trata de derechos de tal magnitud para el orden 

constitucional, que su vigencia no puede depender de decisiones políticas de los 

representantes de las mayorías. Usualmente, los derechos fundamentales son 

derechos de libertad. No obstante, en algunos casos, existen derechos prestacionales 

fundamentales, como el derecho a la defensa técnica, a la educación básica primaria 

o al mínimo vital. 

(…) 

La alternativa de realizar una interpretación armónica del artículo 44 en relación con 

las restantes normas constitucionales y, en especial, con aquellas que consagran el 

principio democrático, más cercana a los presupuestos del Estado Social y 

Democrático de Derecho, supone que los derechos fundamentales de carácter 

prestacional tienen un doble contenido. En primer lugar, se componen de un núcleo 

esencial mínimo, no negociable en el debate democrático, que otorga derechos 

subjetivos directamente exigibles mediante la acción de tutela. En segundo término, 

se integran de una zona complementaria, que es definida por los órganos políticos 

atendiendo a la disponibilidad de recursos y a las prioridades políticas coyunturales. 

En criterio de la Corte, esta alternativa es la única que permite la aplicación 

simultánea de las distintas normas constitucionales pues, de una parte, obedece el 

mandato constitucional que otorga, sin excepción, el carácter de fundamentales a los 

derechos de los niños contenidos en el artículo 44 y, de otra, atiende a los 

imperativos insoslayables de todo Estado democrático de Derecho. En consecuencia, 

                                                           
100

 Disponível em: < http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html>. Acesso em: 20 de abril de 2015. 

 



57 

 

con sujeción a los principios de aplicación integral de la Constitución y de 

armonización concreta, es la doctrina que la Corporación debe prohijar. 

(…) 

Debe el juez agotar secuencialmente las siguientes etapas de análisis: (1) 

identificación de un grupo de personas discriminadas o marginadas; (2) 

demostración de la existencia de una necesidad básica y de su falta de atención; (3) 

examen de los hechos y razones relativos a la respuesta dada por el Estado a la 

situación específica de marginación o discriminación; (4) calificación constitucional 

acerca del grado de cumplimiento histórico que en la situación concreta ha debido 

tener el mandato de erradicación de las injusticias presentes, atendidas las 

posibilidades legales y fácticas del momento.
 101

 

 

Uma curiosidade sobre esse julgado é referente à busca de elementos 

extrajurídicos que fossem capazes de conceder maiores fundamentos à decisão. Conforme 

comenta George Marmelstein: 

 

Tanto nas cortes inferiores quanto na Corte Constitucional, foram ouvidos, entre 

outros, o representante da Unicef, a Associação Colombiana de Pediatria, 

professores universitários de vários cursos de medicina, órgãos do governo, em seus 

diversos níveis, visando responder a questionamentos de índole técnica, 

especialmente a respeito da efetividade da vacina para o combate à meningite.
102

 

 

Assim, é salutar que o Poder Judiciário mantenha diálogo com instituições 

responsáveis e capazes de definir os elementos técnicos necessários para a efetivação do 

direito à saúde, haja vista o grau de complexidade da matéria. 

 

5.5 África do Sul 

 

Outra decisão bastante pertinente ao direito à saúde foi proferida pela Suprema 

Corte sul-africana, ao julgar o caso “Soobramoney”. Thiagraj Soobramoney era um 

desempregado, diabético e portador de doenças cardíacas. Em decorrência de um acidente 

vascular cerebral, passou a apresentar problemas renais. A doença chegou ao seu estágio final. 

No entanto, poderia ter sua vida prolongada a partir do uso regular da hemodiálise. Porém, o 

hospital que disponibilizava esse serviço não tinha mais vagas. Além disso, por determinação 

do próprio hospital, o uso dos aparelhos de hemodiálise somente serviria aos pacientes que 

tivessem alguma chance de cura ou no aguardo de transplante de rins. Sendo assim, 

Soobramoney ajuizou ação, requerendo que o Poder Judiciário garantisse seu direito à vida. 

Ele pedia que o hospital o disponibilizasse um dos aparelhos de hemodiálise, o qual seria 

utilizado três vezes por semana. Eis um excerto da decisão: 
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The appellant, a 41 year old unemployed man, is a diabetic who suffers from 

ischaemic heart disease and cerebro-vascular disease which caused him to have a 

stroke during 1996. In 1996 his kidneys also failed. Sadly his condition is 

irreversible and he is now in the final stages of chronic renal failure. His life could 

be prolonged by means of regular renal dialysis. He has sought such treatment from 

the renal unit of the Addington state hospital in Durban. The hospital can, however, 

only provide dialysis treatment to a limited number of patients. The renal unit has 20 

dialysis machines available to it, and some of these machines are in poor condition. 

Each treatment takes four hours and a further two hours have to be allowed for the 

cleaning of a machine, before it can be used again for other treatment. Because of 

the limited facilities that are available for kidney dialysis the hospital has been 

unable to provide the appellant with the treatment he has requested (…)
103 

 

A Corte Constitucional sul-africana, no entanto, julgou improcedente o pedido de 

Soobramoney. A respeito dos fundamentos da decisão, George Marmelstein comenta que: 

  

(a) o Governo havia demonstrado que não havia fundos para incluir todos os 

pacientes que estavam na mesma situação do autor no programa de hemodiálise, (b) 

se fosse feito o tratamento no autor, outros pacientes com mais chances de 

sobrevivência teriam que ficar de fora do programa; (c) mesmo que fosse ampliado o 

número de aparelhos, de médicos e de enfermeiros, os hospitais públicos não teriam 

condições de realizar a hemodiálise em todos os pacientes na mesma situação do 

autor, pois a capacidade de atendimento na rede pública era de apenas 30% dos 

pacientes com problemas renais crônicos; (d) como o Governo não tinha condições 

de tratar de todos os pacientes na mesma condição do autor, melhor então seria não 

tratar de nenhum, para não ferir a isonomia; (e) as decisões dramáticas, em matéria 

de saúde, deveriam, em princípio, ser tomadas por quem está na linha de frente e não 

pelo tribunal; (f) os critérios definidos nos regulamentos do hospital público, 

optando por incluir no programa apenas os pacientes que teriam chance de 

sobrevivência, seriam razoáveis diante da escassez de recursos.
104

 

 

Como se percebe, a Corte, utilizando critérios de razoabilidade, enfrentou tanto os 

argumentos de Soobramoney quanto os do Estado, reconhecendo que os critérios definidos no 

regulamento do hospital público seriam razoáveis, tendo em vista a escassez de recursos 

públicos. 

O caso “TAC” também merece ser destacado. Na ocasião, uma associação civil 

(“Treatment Action Campaign”) pleiteava do Poder Público a disponibilização gratuita da 

droga Nevirapina para as gestantes portadores do vírus HIV, bem como para os seus 

respectivos bebês quando nascessem. A Nevirapina é utilizada para prevenir a contaminação 

do bebê no momento do parto. O fragmento abaixo, extraído do julgado, ajuda na 

compreensão da controvérsia: 

 

[1] The HIV/AIDS
[1]

 pandemic in South Africa has been described as “an 

incomprehensible calamity” and “the most important challenge facing South Africa 
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since the birth of our new democracy” and government’s fight against “this scourge” 

as “a top priority”. It “has claimed millions of lives, inflicting pain and grief, 

causing fear and uncertainty, and threatening the economy”. These are not the words 

of alarmists but are taken from a Department of Health publication in 2000 and a 

ministerial foreword to an earlier departmental publication.
[2]

 

 

[2] This appeal is directed at reversing orders made in a high court against 

government because of perceived shortcomings in its response to an aspect of the 

HIV/AIDS challenge. The court found that government had not reasonably 

addressed the need to reduce the risk of HIV-positive mothers transmitting the 

disease to their babies at birth. More specifically the finding was that government 

had acted unreasonably in (a) refusing to make an antiretroviral drug called 

nevirapine
[3]

 available in the public health sector where the attending doctor 

considered it medically indicated and (b) not setting out a timeframe for a national 

programme to prevent mother-to-child transmission of HIV. 

 

[3] The case started as an application in the High Court in Pretoria on 21 August 

2001. The applicants were a number of associations and members of civil society 

concerned with the treatment of people with HIV/AIDS and with the prevention of 

new infections. In this judgment they are referred to collectively as “the applicants”. 

The principal actor among them was the Treatment Action Campaign (TAC). The 

respondents were the national Minister of Health and the respective members of the 

executive councils (MECs) responsible for health in all provinces save the Western 

Cape.
[4]

 They are referred to collectively as “the government” or “government”. 

 

[4] Government, as part of a formidable array of responses to the pandemic, devised 

a programme to deal with mother-to-child transmission of HIV at birth and 

identified nevirapine as its drug of choice for this purpose.
[5]

 The programme 

imposes restrictions on the availability of nevirapine in the public health sector. This 

is where the first of two main issues in the case arose. The applicants contended that 

these restrictions are unreasonable when measured against the Constitution, which 

commands the state and all its organs to give effect to the rights guaranteed by the 

Bill of Rights.
 105

 

 

A Suprema Corte entendeu que todos possuem o direito a ter acesso aos serviços 

de saúde, não significando dizer que os serviços devem ser acessíveis para todas as pessoas. 

Assim, apenas as pessoas que não podem arcar com os serviços de saúde poderiam exigir, em 

juízo, o cumprimento da referida prestação. Nos dizeres de George Marmelstein: 

 

O núcleo essencial dos serviços de saúde compreende o mínimo necessário para uma 

existência humana com dignidade. Todos têm o direito de ter acesso a esses 

serviços. O direito pode ser exigido judicialmente contra o Estado. O Estado é 

obrigado a disponibilizar esses serviços para todos aqueles que não têm acesso a eles 

(...). Isso gera a todos os beneficiários o direito ao acesso ao núcleo mínimo das 

necessidades da vida indispensáveis para uma existência digna. Aqueles que não tem 

referido acesso, possuem o direito de exigir do Estado que providencie aquele 

núcleo mínimo de bens e serviços para garantir a realização do direito.
106

 

 

Destaque-se, ainda, a relevância que a Suprema Corte sul-africana, ao 

fundamentar seu julgado, conferiu aos tratados internacionais e ao direito comparado. 
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6 DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES BRASILEIROS 

 

O direito fundamental à saúde encontra previsão no art. 6º da Constituição 

Federal. Por sua vez, o Constituinte positivou, nos artigos 196 a 200, outras normas que 

tratam especificamente desse direito. 

Apesar de as normas que tratem de direitos fundamentais sociais a prestações 

possuírem baixa densidade normativa, não existe empecilho para que o Poder Judiciário 

reconheça a existência de direitos subjetivos a prestações que visem à proteção do direito 

fundamental à saúde. Com efeito, a concessão de prestações que sejam essenciais à vida do 

indivíduo constitui, em verdade, a proteção ao mínimo existencial.  

Considerando os argumentos já apresentados neste trabalho, buscar-se-á 

demonstrar a forma com a qual os tribunais superiores têm lidado, ao longo dos anos, com a 

temática do direito fundamental à saúde. A presente análise é deveras necessária, na medida 

em que o Superior Tribunal de Justiça é o órgão responsável pela pacificação de matéria 

presente em legislação federal, ao passo que o Supremo Tribunal Federal detém a prerrogativa 

de ser o guardião do texto constitucional. 

 

6.1 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

Inicialmente, o STJ adotou uma postura refratária com relação ao reconhecimento 

de que o direito à saúde ostentava o caráter de direito subjetivo. Para a 1ª Turma da Corte 

Superior, as normas meramente programáticas não conferiam aos respectivos beneficiários o 

poder de exigir a sua satisfação mediante a via jurisdicional. 

No caso em comento, um paciente portador de uma doença rara (Fenilcetonúria) 

objetivava, mediante mandado de segurança, compelir o secretário de Saúde do Rio Grande 

do Sul a fornecer, pelo período de seis meses, medicamento “Lofenalac”, importado dos 

Estados Unidos. Em primeira instância, a segurança foi concedida, sendo, inclusive, 

confirmada, posteriormente, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dessa forma, o 

Estado interpôs Recurso Especial, cabendo ao STJ, por fim, assegurar ou não a continuidade 

do fornecimento do medicamento. A 1ª Turma, além de não ter reconhecido a eficácia das 

normas programáticas, considerou que a ausência de previsão orçamentária seria um 

obstáculo instransponível ao cumprimento da obrigação estatal de efetivar o direito social 

fundamental à saúde. Nesse sentido foi a decisão: 
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(...) INEXISTE DIREITO CERTO SE NÃO EMANADO DA LEI OU DA 

CONSTITUIÇÃO. NORMAS MERAMENTE PROGRAMATICAS PROTEGEM 

UM INTERESSE GERAL, MAS NÃO CONFEREM AOS RESPECTIVOS 

BENEFICIARIOS O PODER DE EXIGIR A SUA SATISFAÇÃO ANTES QUE O 

LEGISLADOR CUMPRA O DEVER DECOMPLEMENTA-LAS COM A 

LEGISLAÇÃO INTEGRATIVA. NO SISTEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

VIGENTE, A NENHUM ORGÃO PUBLICO OU AUTORIDADE É CONFERIDO 

O PODER DE REALIZAR DESPESAS SEM ADEVIDA PREVISÃO 

ORÇAMENTARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E CASSADA A 

SEGURANÇA. DECISÃO POR MAIORIA.
107

 

 

Felizmente, em momento posterior, o STJ avançou e passou a reconhecer que o 

direito fundamental à saúde é direito subjetivo, passível de ser reclamado na via jurisdicional. 

Nesta direção, aponta o julgamento do RESP nº 869.843/RS: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR SAÚDE. DIREITO 

INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF/88. LEGITIMATIO AD 

CAUSAM DO PARQUET. ART. 127 DA CF/88. ARTS. 7.º, 200, e 201 DO DA 

LEI N.º 8.069/90. 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.  

(...) 6. In casu, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o fornecimento de medicamento para o 

menor Rafael Vailatti Favero, portador de cardiopatia congênita. 7. O direito à 

saúde, insculpido na Constituição Federal é direito indisponível, em função do bem 

comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de 

ordem pública que regulam a matéria. (...) 13. 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. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece 

destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim 

dispõe em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, 

medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com 

os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recurso indispensáveis ao próprio 

sustento e de sua família. Parágrafo único. Consideram-se medicamentos 

excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, 

sendo indispensáveis à vida do paciente." 14. 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. 15. 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 situação a 

entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão 

necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores 
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fundamentais por ele eclipsados. 16. In casu, a decisão ora hostilizada importa 

concessão do bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrente em 

fornecer o medicamento necessário ao desenvolvimento de portador de cardiopatia 

congênita. 17. 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. 18. Recurso especial desprovido.
 108

 

 

Cabe registrar, ainda, que já foi admitida, inclusive, a possibilidade de o 

Ministério Público propor Ação Civil Pública em face do Estado, objetivando o fornecimento 

de medicamentos à pessoa pobre. Confira-se o teor do aresto a seguir: 

  

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUS. FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO, PELO ESTADO, À PESSOA HIPOSSUFICIENTE 

PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. OBRIGATORIEDADE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 515, § 3º, DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVIDADE. 

AFASTAMENTO DAS DELIMITAÇÕES. PROTEÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER 

CONSTITUCIONAL. ARTS. 5º, 6º, 196 E 227 DA CF/1988. PRECEDENTES 

DESTA CORTE SUPERIOR E DO COLENDO STF.  

(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à 

pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos 

de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de 

modo imediato, em face da urgência e consequências que possam acarretar a não-

realização. 5. Constitui função institucional e nobre do Ministério Público buscar a 

entrega da prestação jurisdicional para obrigar o Estado a fornecer medicamento 

essencial à saúde de pessoa carente, especialmente quando sofre de doença grave 

que se não for tratada poderá causar, prematuramente, a sua morte. 6. O Estado, ao 

negar a proteção perseguida nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o 

direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever 

constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida. É 

totalitário e insensível. 7. Pela peculiaridade do caso e em face da sua urgência, hão 

de se afastar as delimitações na efetivação da medida sócio-protetiva pleiteada, não 

padecendo de ilegalidade a decisão que ordena à Administração Pública a dar 

continuidade a tratamento médico. 8. Legitimidade ativa do Ministério Público para 

propor ação civil pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde, 

em benefício de pessoa pobre. 9. Precedentes desta Corte Superior e do colendo 

STF. 10. Recurso provido.
 109

 

 

Além disso, a Corte também já admitiu que o Estado estaria obrigado a importar 

equipamento terapêutico apropriado ao tratamento de enfermidade, na hipótese de não haver 

semelhante no Brasil.
110

 Não obstante, importa ressaltar outras decisões do STJ relacionadas a 

aspectos processuais, as quais tiveram por fundamento a invocação ao direito constitucional à 

saúde.  
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Ao julgar um agravo regimental, a Corte Superior entendeu que o chamamento ao 

processo da União com base no artigo 77,
111

 III, do CPC/1973, nas demandas propostas 

contra os demais entes responsáveis pelo fornecimento de medicamentos ou prestação de 

serviços de saúde, não é impositivo. Em verdade, mostra-se inadequado, visto que se constitui 

em obstáculo inútil ao direito fundamental à saúde. Esse entendimento foi perfilhado no 

seguinte acórdão: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO 

AO PROCESSO DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. ART. 77, III, DO CPC. 

DESNECESSIDADE. 

(...) 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada sob o rito do art. 543-C 

do CPC, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.203.244/SC, Rel. Min. Herman 

Benjamin (DJe 17/6/2014), “o chamamento ao processo da União com base no art. 

77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos 

responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de 

saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia 

fundamental do cidadão à saúde”. 

3. Agravo regimental improvido.
 112

 

 

Impende destacar, ainda, os seguintes entendimentos: a) possibilidade de 

imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública por descumprimento de 

obrigação de fazer, em matéria de saúde;
113

 b) responsabilidade solidária dos entes federativos 

pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde;
114

 e c) desnecessidade de realização de 

perícia médica para a procedência do pedido, tendo em vista o princípio do livre 

convencimento.
115

 

 Registre-se, por fim, que o STJ vem admitindo a viabilidade do controle judicial 

de políticas públicas, em casos excepcionais, nos quais o administrador ponha em risco a 

própria efetividade do direito constitucional à saúde. Confira-se o teor do julgado: 

 

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. 

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. 

                                                           
111

 Registre-se que o art. 73,III, do CPC de 1973 será equivalente ao art. 130, III, do Novo CPC, instituído pela 

Lei nº 13.015, de 16 de março de 2015. 
112

 STJ AgRg no AREsp nº 594.577/PB, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

T1 - PRIMEIRA TURMA. 
113

 STJ AgRg no REsp nº 904.638/RS, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de 

Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA. 
114

 STJ AgRg no Ag nº 1231616/SC, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de 

Julgamento: 24/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA. 
115

 STJ AgRg no REsp nº 1173795/RS, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de 

Julgamento: 13/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA. 



64 

 

NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 

EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.  

(...) 

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão 

controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da 

separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos 

direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos 

direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso 

no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o 

Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva 

da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. (...) 6. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de 

multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas 

hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 7. Recurso 

Especial não provido.
 116

 

 

Como se depreende da decisão, o STJ não está mais adstrito à concepção de que o 

Poder Judiciário não pode, de maneira absoluta, deixar de se imiscuir no exercício da 

atividade administrativa do Poder Executivo. A independência dos três poderes não pode ser 

usada como justificativa para impedir a concretização dos direitos sociais mais fundamentais 

existentes, como a saúde. Registre-se, ainda, a relevância dada ao conceito de mínimo 

existencial, o qual serviu de baliza para a fundamentação do julgado que afastou a aplicação 

da cláusula da reserva do possível. 

Sendo assim, a partir da leitura das decisões até aqui expostas, a Corte Superior de 

Justiça evoluiu na linha de pensamento. O atual entendimento é consentâneo com o corolário 

da dignidade da pessoa humana e com a garantia do mínimo existencial. Inicialmente, 

conforme a jurisprudência do tribunal, não se admitia, sequer, a possibilidade de reconhecer a 

existência, em normas constitucionais programáticas, de direitos subjetivos, a exemplo do 

direito da saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal. Além disso, a 

realização de despesas, sem previsão orçamentária, consistia em um verdadeiro dogma que 

beneficiava apenas os entes políticos. 

Atualmente, percebe-se que, no entendimento do STJ, não merece prosperar o 

argumento do Estado que, invocando, sem qualquer fundamentação, a aplicação da cláusula 

da reserva do possível, procura obstaculizar a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

 

6.2 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
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As decisões do STF têm consubstanciado o mesmo entendimento perfilhado pelo 

STJ. Nesse sentido foi a decisão que reconheceu a obrigação do Estado de distribuir 

gratuitamente medicamentos a pessoas carentes portadoras de HIV/AIDS: 

 

PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS 

FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO 

GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER 

PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO 

DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À 

VIDA - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da 

República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 

formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 

garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal 

e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar - O direito à saúde - além 

de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 

população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE - 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 inconsequente, sob 

pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 

dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 

MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - O reconhecimento judicial da 

validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas 

carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, 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.
 117

 

 

Expondo o mesmo entendimento do STJ, o STF, ao julgar caso que teve 

repercussão geral reconhecida, reconheceu a solidariedade dos entes federados no dever de 

prestar tratamento médico adequado aos necessitados. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 
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responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto 

por qualquer deles, isoladamente, ou conjuntamente.
 118

 

 

Cite-se, ainda, que o STF, já em 2004, ao julgar a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 45,
119

 admitiu a possibilidade do controle judicial da 

implementação de políticas públicas. Dentre os fundamentos invocados para subsidiar o 

julgamento está a preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do 

núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”. 

Portanto, é forçoso reconhecer que a jurisprudência dos tribunais superiores 

converge para o mesmo entendimento acerca da superação da cláusula da reserva do possível, 

quando invocada para ser um obstáculo à concretização das liberdades positivas e aos direitos 

fundamentais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se analisar o controle jurisdicional de políticas públicas, em matéria de 

garantia do direito fundamental à saúde, observa-se que, de um lado, está o argumento que 

invoca o direito constitucional à saúde, cuja finalidade é garantir a realização da dignidade da 

pessoa humana e na garantia do mínimo existencial. Por sua vez, o argumento da reserva do 

possível vem sendo utilizado cada vez mais pelo Estado para tentar se eximir de suas 

obrigações. Muitas vezes, o ente estatal não demonstra sequer a procedência de suas 

afirmações. 

Conforme evidenciado, não basta a mera alegação da inexistência de recursos 

públicos. É ônus do Estado a demonstração que o erário está atuando de maneira eficiente, ou 

seja, deve ser demonstrado que a alocação de recursos públicos sempre obedece a critérios 

racionais, de modo a concretizar o maior número possível de direitos sociais. 

Não obstante, cabe também ao Poder Judiciário verificar, minuciosamente, as 

alegações do ente público. Assim, de acordo com a atual orientação jurisprudencial, a 

invocação da cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada para impedir a 

concretização do direito fundamental à saúde. Nesse contexto, a atuação dos magistrados é 

cada vez mais evidente, via ativismo judicial, tendo em vista que o Brasil, por ser um país 

ainda pobre, não garante a todos a prestação do serviço público de saúde com qualidade, 

restando ao cidadão, como única saída, o atendimento a seu direito por meio do acesso à 

justiça.  

Sendo assim, é imperioso que o direito fundamental à saúde receba a relevância 

que merece. A própria jurisprudência pátria avançou no tema e, atualmente, reconhece a 

possibilidade de o indivíduo exigir, em juízo, a efetivação desse direito. Destarte, com fulcro 

na base axiológica da dignidade da pessoa humana, nos ditames constitucionais, no 

reconhecimento da relevância do direito à saúde pelo direito comparado e pelas decisões do 

Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a invocação da cláusula da reserva do possível não 

pode ser utilizada, de maneira genérica, como um obstáculo à efetivação do direito 

constitucional à saúde, tendo em vista o corolário do mínimo existencial, o qual tenta garantir, 

em última análise, o direito à vida. 
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