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RESUMO 

O presente estudo visa questionar a crescente judicialização do direito à saúde, seja no setor 

público, seja na seara privada, principalmente em relação aos casos em que se pleiteia direitos 

além do permitido na legislação vigente. A análise dessa questão será feita à partir do 

contraponto entre o Neoconstitucionalismo, tema em evidência entre os juristas 

contemporâneos, e a reserva do possível. Inicialmente, far-se-á uma análise dos aspectos 

gerais que envolvem o tema, abordando conceitos e Princípios, para então falar diretamente 

da saúde no âmbito público e privado. Por fim, será analisado o Recurso Extraordinário nº 

368564, o qual confirmou a pacientes com retinose pigmentar o direito de tratamento no 

exterior custeado pelo Sistema Único de Saúde, argumentando-se, à luz do exposto sobre o 

Neoconstitucionalismo e a reserva do possível, a possibilidade de o Judiciário conceder 

benefícios além do estabelecido na Legislação que trata da temática.   

 

Palavras-chave: Direito à saúde. Neoconstitucionalismo. Reserva do Possível.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to question the increasing legalization of the right to health, whether in the 

public sector, whether in private sector, especially in relation to cases in which pleads rights 

beyond that permitted by law. The analysis of this matter will be taken from the counterpoint 

between Neo-constitutionalism, theme in evidence among contemporary jurists, and Reserve 

of Possible (available resources). Initially, an analysis of general issues surrounding the 

subject, including concepts and principles, then speak directly to health in the public and 

private spheres will make itself. Finally, we will analyze the Extraordinary Appeal number 

368564, which confirmed the patients with retinitis pigmentosa right treatment abroad funded 

by the National Health System, arguing that in the light of the foregoing on the 

Neoconstitutionalism and Reserve of Possible, the possibility of the Judiciary to grant benefits 

beyond the established in the Legislation that deals with the themes. 

 

Keywords : Rights to Health. Neo-constitutionalism. Reserve of Possible. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Judiciário brasileiro tem recebido diversas demandas que envolve o 

direito à saúde. Esse fenômeno ocorre devido à consciência que o indivíduo vem adquirindo 

de sua dignidade e de que é sujeito de direitos. Com o alvorecer dos movimentos em prol dos 

direitos humanos, do pós Segunda Guerra e nascimento da Constituição Federal de 1988, 

houve o crescimento do chamado Neoconstitucionalismo, movimento que tem orientado o 

Direito Contemporâneo, em que o centro das relações não é mais a propriedade, mas o próprio 

homem constituído em dignidade. 

Em paralelo a essa valorização do homem em si, surge o questionamento se o 

Estado deve suprir todas as necessidades que o indivíduo enfrentar ou se há limitação para 

tanto. O Estado pode alegar a reserva do possível para se eximir de obrigações em relação a 

direitos inalienáveis? Mais a fundo, o Estado poderia alegar a reserva do possível em relação 

ao direito à saúde? 

Nesse contexto, surge a dificuldade em discernir se é correto julgar a procedência 

de ações que aparentemente vão de encontro à dignidade humana, já que a Constituição 

estabelece que “a saúde é dever do Estado”. 

Outro questionamento que surge é sobre os paradigmas modernos que tendem a 

mitigar a chamada pacta sunt servanda. Há quem creia, inclusive que essa abertura a quebra 

das cláusulas contratuais em planos de saúde traga grande insegurança jurídica para as 

relações entre segurados e planos. 

A Legislação no âmbito da saúde, seja pública, seja privada, é abundante no país, 

porém, há quem diga que ela está em descompasso com os ideais trazidos pela Carta de 1988, 

principalmente por que, apesar de ela trazer uma obrigação do Estado em fornecer a saúde, a 

Legislação em vigor traz limitações a esse dever. 

A Constituição determina que o direito à saúde deve ser universal e isonômico, 

desta feita merece ser estudado se as demandas crescentes não afetam de alguma forma esse 

acesso a todos, de forma igualitária, à saúde no país. 

O presente trabalho visa o estudo de tais aspectos relacionados ao direito à saúde, 

organizado em capítulos e desenvolvendo a pesquisa através de bibliografia e jurisprudência. 

 No capítulo introdutório, buscou-se estudar algumas características de alguns 

princípios, tanto elevados, quanto mitigados, com a chegada do Neoconstitucionalismo, bem 

como introduzir o leitor no entendimento da reserva do possível e do mínimo existencial. 
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No segundo capítulo, buscou-se aprimorar o estudo que serviu de base para o 

título do trabalho, associando o estudado inicialmente com a realidade contemporânea, no 

âmbito público e privado, havendo uma análise da Legislação vigente.  

Finalmente, o capítulo três visa a análise de um caso concreto, o Recurso 

Extraordinário 368.564, à luz do que foi estudado nos capítulos anteriores.  

Desta feita, traçando um paralelo entre a reserva do possível e o 

Neoconstitucionalismo aplicados ao direito à saúde pública e aos planos de saúde, percebe-se 

a pertinência em estudar o tema, de grande importância para as questões judiciais da 

atualidade.  
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2 A PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E O DIREITO À SAÚDE 

 

A tradição Jurídica ensina a busca dos Princípios norteadores do Direito para a 

interpretação e aplicação normativa, visando o uso da norma de maneira mais favorável aos 

valores da sociedade de seu tempo. 

Leciona Paulo Bonavides: 

 
A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde aos grandes 

momentos constituintes da última década do século XX. As novas constituições 

promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais1 

 

Os sistemas constitucionais modernos vislumbram a aplicação dos princípios para 

além do juspositivismo tradicional, como base hermenêutica para que os valores estejam 

acima da aplicação de uma norma.  

É válido mencionar, em rasas linhas, que tanto a doutrina do Direito Natural 

quanto o Positivismo ortodoxo perderam vigor com a força normativa dos Princípios,2 que 

acompanharam a evolução social ocorrida no último século. 

 

2.1 A noção de dignidade da pessoa humana como base axiológica dos direitos 

fundamentais 

 

O principal aspecto questionável em relação ao direito à saúde é o aspecto de tê-lo 

como direito fundamental que atinja diretamente a dignidade da pessoa humana. 

Segundo Ingo Sarlet, o conceito de dignidade da pessoa humana no âmbito 

jurídico deve reunir a perspectiva ontológica e relacional, senão vejamos:  

 
Assim temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.3 

 

                                            
1 BONAVIDES, Paulo. Curso do Direito Constitucional. 15a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004,  

p. 264. 
2 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 265. 
3SARLET, Wolfgang Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição da 

República de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 60. 
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Frise-se que a dignidade da pessoa humana não consta no rol de direitos e 

garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, restando elevada à condição de 

princípio fundamental (art.1, III, CRFB/88), já a caracterizando, portanto, como norma 

garantidora de direitos, garantias e deveres. 

A Constituição da República Federativa do Brasil traz, ainda, em seu art. 3º os 

objetivos fundamentais do nosso Estado: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.4 

 

Ildefonso sustenta que o constituinte de 1988 reforçou desde o início a opção do 

Estado brasileiro em estar mais voltado à pessoa humana que ao patrimônio, principalmente 

quando elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.5 

Ganha notabilidade, ainda, o fato de o constituinte ressaltar a redução das 

desigualdades sociais como objetivo da República, o que leva a crer que todo brasileiro 

merece cuidado e respeito em todos os pontos essenciais de sua existência, mais 

especificamente no que nos concerne, o direito à saúde deveria ser expandido igualmente e 

com a mesma qualidade a todos. 

Ocorre que, como leciona Alexy, a dignidade deve ser realizada na medida do 

possível, haja vista que, como princípio, não é absoluta, devendo haver a ponderação da 

dignidade da pessoa e outros princípios.6 

Não há, pois, como conceber a dignidade como absoluta, haja vista que em casos 

concretos dever-se-á fazer a ponderação de princípios, a exemplo da descriminalização da 

eutanásia, onde uma opção pela manutenção da vida poderia ser apontada como violação à 

dignidade, caso viver fosse considerado manter a pessoa em condições degradantes. 7 

                                            
4 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Brasilia. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 mar. 2014. 
5 ILDEFONSO, Carlos Brandão. Responsabilidade Objetiva: VERDADE OU MITO? Belo Horizonte: 

D'plácido Editora, 2014, p. 38.                      
6Na concepção de Alexy, absoluta é a regra, jamais o princípio. Dessa forma, como a dignidade da pessoa 

humana é princípio, não regra, deverá ser ponderada. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 

Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.   
7Exemplo extraído de SARLET, Wolfgang Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição da República de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2012. , p.73. 
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Tepedino defende que o próprio Direito Civil tem superado a perspectiva 

patrimonial e se voltado a valores constitucionais, principalmente no que se refere à dignidade 

da pessoa humana. Destarte, é inegável o crescente estudo do constitucionalismo nas relações 

privadas, fazendo-se necessário o sopesamento de princípios e valores, a exemplo da boa-fé 

objetiva e da dignidade da pessoa humana.8 

O jurista afirma que “a pessoa humana é o centro do ordenamento, impondo-se 

assim tratamento diferenciado entre interesses patrimoniais e os existenciais. Em outras 

palavras, as situações patrimoniais devem ser funcionalizadas às existenciais”. 9  

De outro modo, Virgílio Afonso da Silva considera que, se os direitos 

fundamentais tiverem caráter irrenunciável e inegociável, praticamente todos os tipos de 

relações contratuais seriam nulas, principalmente por que nas relações contratuais geralmente 

as partes transigem e renunciam ou negociam direitos, os quais na maioria das vezes são 

direitos fundamentais. Assim, acredita que a produção de efeitos de tais características dos 

direitos fundamentais deve ser analisada, sendo perfeitamente possíveis no contexto relacional 

entre Estado e indivíduos, mas sendo discutível no contexto das relações privadas.10 

A relação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas, desta feita, merecem 

questionamento em relação às características relativas aos direitos fundamentais, em especial 

a relação que aqui se estuda.  

 

2.2 O pacta sunt servanda e a função social do contrato 

 

Até o século XIX, a tendência patrimonialista que pairava perante as leis fazia do 

Código Civil um dos conjuntos, senão o conjunto, mais importante de leis da sociedade. Isso 

se dá por que a propriedade era considerada o maior patrimônio que o ser humano poderia ter.  

Com o advento do Estado Social, houve uma mudança de enfoque, haja vista que 

o homem passou a ser o eixo central no qual a sociedade se conduzia, afastando a 

preponderância do elemento patrimonial. 

Os direitos fundamentais saíram da abstração com a Declaração Universal dos 

                                            
8 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 22. 
9 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 32. 
10 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito: Os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, p. 50. 
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Direitos Humanos11, quando começaram a ter um maior respaldo para codificação. 

A concepção clássica do Direito Civil foi dando lugar ao neoconstitucionalismo, 

quando o conjunto legiferante mudou o foco para a Constituição, lei máxima que ressalta os 

valores da dignidade da pessoa humana. 

As relações contratuais anteriores eram arraigadas pelo pacta sunt servanda, no 

qual se estabelece que os pactos devem ser cumpridos12, com força cogente, bem como da 

cláusula rebus sic stantibus a qual previa obrigatoriedade dos contratos, mantendo-se as 

condições existentes da época do pacto. 13 

A essa época, o princípio da força obrigatória do contrato, autonomia da vontade e 

da relatividade dos efeitos do contrato dominavam os pactos,14 fazendo do contrato a “lei” 

para as partes que pactuavam. 

Ainda hoje há quem defenda o pacta sunt servanda como regra que deva nortear o 

contrato e dar força a ser obedecido, porém, em tempos modernos esse princípio tende a ser 

mitigado, haja vista que a função social do contrato, introduzida pelo Código Civil de 2002, 

veio finalmente atualizar a nossa legislação para todas as transformações que o Estado 

vivenciara durante séculos. Carlos Roberto Gonçalves15 faz crítica aos que ainda desejam 

sustentar o pacta sunt servanda em tempos modernos: 

 

Falar-se em pacta sunt servanda,com a conformação e o perfil que lhe foram dados 

pelo liberalismo dos séculos XVIII e XIX, é, no mínimo, desconhecer tudo o que 

ocorreu no mundo, do ponto de vista social, político, econômico e jurídico nos 

últimos duzentos anos. O contratante mais forte impõe as cláusulas ao contratante 

mais débil, determina tudo aquilo que lhe seja mais favorável, ainda que em 

detrimento do outro contratante, procedimentos quebram as regras de boa-fé 

objetiva e função social do contrato, e ainda quer que esse seu comportamento seja 

entendido como correto pelos tribunais, invocando em seu favor o vetusto brocardo 

romano pacta sunt servanda. 

 

Pode-se crer que essa abertura em termos contratuais leve a uma insegurança 

jurídica, pois as partes pactuam o contrato e tal não possui mais a rigidez e segurança 

inicialmente fixada, deixando os princípios da autonomia de vontade e a liberdade de 

                                            
11 MARQUES JÚNIOR, William Paiva; NETO; Layer Leorne Mendes. Influência da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais na autonomia da vontade nos contratos. In: MARQUES JÚNIOR, William Paiva 

(Org.). Publicização do direito privado e privatização do direito público. Fortaleza: Obra Mimeografada, p. 

126.  
12 DESCHAMPS, Giovana Nascimento; VARGAS, Valmir Antônio. Direito contratual: das possibilidades de 

revisão contratual à dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Científica do Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, v. 12, n. 23, p.131-147, 2008. Disponível em: 

<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/842>. Acesso em: 21 mar. 2014, p. 132. 
13 DESCHAMPS, Giovana Nascimento. Op. cit., p. 133 
14 DESCHAMPS, Giovana Nascimento. Op. cit., p. 136. 
15 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 10. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 50. 
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contratar em segundo plano. A autora Tainah Simões Sales entende que houve uma 

relativização de tais princípios: 

 

A relativização do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual 

encontra respaldo nas teorias referentes à constitucionalização das relações privadas, 

no sentido de que, atualmente, o Direito Civil deve ser  revisado  e  transformado  

em  razão  da normativa constitucional, não podendo mais ser estudado e aplicado 

como um bloco separado. O ordenamento jurídico brasileiro é um todo coerente. 

Não se poderia permitir a plenitude e a intangibilidade da autonomia da vontade, em 

detrimento  da dignidade  e  dos  direitos fundamentais das partes contratantes.16 

 

Quando o atual Código Civil apresentou o art. 421 “a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato”, não quis eliminar a autonomia 

da vontade, como alguns creem. Na realidade essa função social veio ao encontro dos ideais 

de igualdade constitucionais, para que a autonomia contratual atue respeitando a coletividade. 

Tal princípio é alicerçado na liberdade contratual e na disciplina de interesses por acordo de 

vontades, sem deixar de suscitar a tutela da ordem jurídica.17 Isso por que o princípio da 

supremacia da ordem pública entende que o interesse social prevalece quando colide com o 

interesse individual.  

Ocorre que o conceito de ordem pública é extenso e cabe ao magistrado, no caso 

concreto, verificar se a cláusula atenta para esse princípio. A ordem pública é uma das tantas 

cláusulas gerais que trouxe o Código Civil de 2002, as quais orientam e vinculam o 

Judiciário, ao passo que o deixa livre para decidir. 

Carlos Roberto Gonçalves cita Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a respeito da 

definição de cláusulas gerais: 

 

Cláusulas gerais resultaram basicamente do convencimento do legislador de que as 

leis rígidas, definidoras de tudo, e para todos os casos, são necessariamente 

insuficientes e levam seguidamente a situações de grave injustiça. Embora tenham, 

num primeiro momento, gerado certa insegurança, convivem, no entanto, 

harmonicamente no sistema jurídico, respeitados os princípios constitucionais 

concernentes à organização jurídica e econômica da sociedade. Cabe à doutrina e à 

jurisprudência identificá-las e definir o seu sentido e alcance, aplicando-as no caso 

concreto, de acordo com as circunstâncias, como novos princípios do direito 

contratual e não simplesmente como meros conselhos, destituídos de força 

vinculante, malgrado isso possa significar uma multiplicidade de soluções para uma 

mesma situação basicamente semelhante, mas cada um com as particularidades que 

impõem solução apropriada, embora diferente de outra.18 

 

                                            
16 SALES, Tainah Simões. O direito à liberdade contratual e o princípio da autonomia da vontade à luz da 

constitucionalização das relações privadas. In: MARQUES JÚNIOR, William Paiva (Org.). Publicização do 

direito privado e privatização do direito público. Fortaleza: Obra Mimeografada, p. 236. 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 41. 
18 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. In: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e 

atos unilaterais. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 27. 
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Dessa forma, entende-se que, para que a segurança jurídica não reste abalada com 

esses novos institutos, é necessária a análise do caso concreto. 

Neste ponto, frise-se a crescente judicialização da saúde, a qual será aprofundada 

oportunamente.  Delineie-se, por hora, que há demandas em que a observância caso a caso é o 

melhor para a certeza e segurança jurídica, em outras, no entanto, tal análise já não encontra 

mais espaço, sendo melhor aproveitado o artifício da tutela coletiva, motivado pelo grande 

número de demandas de cunho idêntico, em contraponto à morosidade Judiciária. 

Nos casos dos planos de saúde, muitos contratos trazem cláusulas que atentam 

contra a ordem pública, de encontro aos limites impostos pela Agência Nacional de Saúde. Na 

análise caso a caso, certamente o Judiciário declarará pela nulidade dessas cláusulas, sendo 

vitoriosos aqueles com condições financeiras e intelectuais para apelar para vias judiciais. 

Frise-se a importância da Defensoria Pública e dos Juizados Especiais que cada 

vez mais têm facilitado o acesso à justiça, favorecendo àqueles em condição de 

hipossuficiência. No entanto, ainda é irrisório o número de pessoas que tem acesso à saúde 

pelas vias judiciais, se comparado ao número de beneficiários que tem procedimentos 

negados. 

Observa-se, no entanto, que há cláusulas em consonância com os ditames da 

Agência Nacional de Saúde, e que mesmo assim são esquecidas, em decorrência desses 

princípios e mandamentos atuais, como se todas as ações que envolvem os planos de saúde 

fossem versadas de ilegalidade.  

Em casos como esses, é essencial a livre convicção do magistrado atento ao caso 

concreto, não esquecendo do dever constitucionalmente atribuído ao Estado de prover a saúde 

a todos, bem como da segurança jurídica que permeia as relações públicas e privadas, sem 

deixar o setor privado ser o “bode expiatório” do Estado, transferindo a obrigação do setor 

público para o privado. 

 

2.3 A noção de reserva do possível e mínimo existencial 

 

Pela constitucionalização das relações privadas, os contratos, eivados de 

disposições constitucionais, podem chegar à nulidade, caso atentem a princípios 

constitucionais consagrados, como a dignidade da pessoa humana, base axiológica dos 

direitos fundamentais, amparado pela legislação atual, em que o Direito Civil é limitado e 

vinculado ao Constitucional. 
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Tendo em vista a segurança jurídica das relações privadas, alguns juristas 

passaram a estudar as noções de mínimo existencial e reserva do possível na tentativa de 

verificar se há, ou não, limite para essa extensão dada aos direitos fundamentais, mais 

especificamente neste trabalho, a limitação ou não sobre o direito à saúde. 

 

 2.3.1 As primeiras noções de mínimo existencial: Otto Bachof  

 

No pós-guerra, quando se deu o ápice da defesa dos direitos fundamentais, diante 

de tantas atrocidades ocorridas na Alemanha Nazista, o primeiro jurista a acreditar no 

reconhecimento de um direito subjetivo a garantias afirmativas de um mínimo para existência 

digna foi o alemão Otto Bachof, o qual considerou, em meados de 1950 que: 

 
...o princípio da dignidade da pessoa humana (...) não reclama apenas a garantia da 

liberdade, mas também um mínimo de segurança social, já que, sem os recursos 

materiais para uma existência digna, a própria dignidade da pessoa humana ficaria 

sacrificada.  Por esta razão, o direito à vida e integridade corporal (...) não pode ser 

concebido meramente como proibição de destruição da existência, isto é, como 

direito de defesa, impondo, ao revés, também uma postura ativa no sentido de 

garantir a vida. 19 

 

Em outras palavras, para a garantia da dignidade da pessoa humana, deve haver 

um mínimo de segurança social, não bastando o legislador distribuir uma obrigação negativa 

em defesa dos direitos fundamentais, fazendo-se necessário criar medidas positivas, meios de 

defesa para que a norma seja aplicada, atos concretos para a manutenção de condições 

mínimas para existência digna. 

A importância dessa defesa por um mínimo a uma existência digna foi tanta que, 

em 1954, em decisão proferida pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, foi garantido o 

status constitucional da garantia estatal de um mínimo existencial, no qual foi ratificado o 

dever da comunidade estatal em assegurar pelo menos “as condições mínimas para uma 

existência digna e envidar os esforços necessários para integrar estas pessoas na comunidade, 

fomentando seu acompanhamento e apoio na família ou por terceiros, bem como criando as 

indispensáveis instituições assistenciais”. 20 

Cláudia Honório, em estudo sobre a evolução do mínimo existencial na Alemanha 

afirma que: 

                                            
19 O. Bachof, “Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates”, In SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, 

Mariana Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à saúde: Algumas aproximações. 2007, 

p. 179. 
20 BVerfGE  78, 104 citado por SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do 

Possível, Mínimo Existencial e Direito à saúde: Algumas aproximações.  2007, p. 179. 
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Também a doutrina solidificou o entendimento de que a garantia das condições 

mínimas para uma existência digna deriva do perfil social do Estado de Direito. 

Conforme se aventem fundamentações liberais ou sociais, haverá divergências 

quanto à distinção entre o mínimo vital e o existencial, o conteúdo da garantia, o 

papel do Poder Judiciário na sua proteção e implementação, dentre outros temas. 21 

 

Desta feita, delimitou-se que o mínimo tem base no Estado de Direito, variando 

com os padrões sociais e econômicos, cabendo ao Judiciário estabelecer os padrões mínimos, 

em caso de limitação ou omissão do legislador.22 

 

2.3.2 A noção de mínimo existencial no Brasil: Ricardo Lobo Torres 

 

No que se refere ao direito brasileiro, o pioneiro a adotar a ideia de mínimo 

existencial para estudar as relações em questão foi Ricardo Lobo Torres, que defendia o 

direito a condições mínimas a uma existência humana digna que exige prestações positivas 

por parte do Estado e que não pode sofrer intervenção estatal. 23 

 
O mínimo existencial é direito protegido negativamente contra a intervenção do 

Estado e, ao mesmo tempo, protegido positivamente pelas prestações estatais. Diz-

se,pois, que é direito de status negativus e de status positivus, sendo certo que, não 

raro se convertem uma na outra ou se coimplicam mutuamente a proteção 

constitucional positiva e negativa.24 

 

O autor defende que as imunidades são mecanismos de oferecer o mínimo à 

existência como status negativo, pois favorece no que concerne a não tributar aqueles que 

devem ser imunes, de acordo com a opinião do legislador. Ressalte-se que Torres não faz 

distinção entre isenção e imunidades, destacando que o mais importante é caracterizar a 

proteção negativa do mínimo existencial assegurado. 25 

Já o status positivo é exatamente a prestação oferecida pelo Estado para garantir o 

mínimo à existência, a exemplo de escolas públicas, assistência médica em hospitais públicos 

independentemente de o cidadão pertencer ao regime de previdência social, celebração de 

casamentos e assistência judiciária aos pobres na forma da lei.26 

                                            
21 HONÓRIO, Cláudia. Olhares sobre o mínimo existencial em julgados brasileiros. 2009. 206 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Direito, Universidadefederal do Paraná, Curitiba, 2009. Disponível em: 

<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/17942/claudia1.pdf?sequence=1>. Acesso em: 31 mar. 

2014, p. 47. 
22HONÓRIO, Cláudia. Op. cit., p. 47. 
23TORRES, Ricardo Lobo, O mínimo existencial e os direitos fundamentais, Revista de Direito da 

Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, n. 42, julho-setembro 1990, p. 69. 
24TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 70. 
25TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 71. 
26TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 72. 
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Torres defende a existência do status positivus libertatis e o status positivus 

socialis, os quais não devem ser confundidos. O primeiro, já explicado, é o que caracteriza o 

mínimo existencial, enquanto o segundo é constituído pelas prestações estatais para a proteção 

dos direitos fundamentais sociais, no qual se enquadram os serviços públicos inessenciais e 

dependem da situação econômica do país e da riqueza nacional, se enquadrando aqui a saúde, 

moradia, entre outros. 27 

Para Torres o status positivus socialis irá se concretizar na chamada “reserva do 

possível”, conceito ligado à conjuntura econômica. 

 
O status positivus libertatis compreende as prestações estatais obrigatórias e 

necessárias ao mínimo existencial (prestações de serviço público não oneradas por 

taxas, subvenções, auxílios financeiros, entrega de bens públicos independentemente 

de contraprestação financeira). Não se confunde com o status positivus socialis, 

fundado na ideia de Justiça Social, que só é garantido sob a reserva do possível ou 

conformidade da autorização orçamentária. 28 

 

Dessa forma, o mínimo existencial seria uma obrigação do Estado, 

independentemente de sua capacidade orçamentária, enquanto prestações não essenciais 

deveriam ser oferecidas pelo Estado de acordo com a sua possibilidade econômica. 

 

2.3.3 Mínimo Existencial e Reserva do Possível relacionados ao Direito à saúde 

 

 Detendo-se ao que mais interessa no inicialmente proposto, qual seja, o debate 

em relação ao direito à saúde, Ingo Wolfgang Sarlet defende que para assegurar a eficácia e a 

efetividade dos direitos fundamentais, mais especificamente no que se refere ao direito à 

saúde, devem ser analisados com precisão os conceitos de reserva do possível e de mínimo 

existencial, frisando que os direitos estão ligados a um mínimo para a existência, e o Estado 

tem o dever de proporcionar esse mínimo dentro de seus limites para tanto.  

Ricardo Lobo Torres, faz menção ao trabalho de Sarlet em relação ao mínimo 

existencial: 

 

O Prof. Ingo Wolfgang Sarlet, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vem 

produzindo obra singular no campo da teoria do mínimo existencial. A sua 

familiaridade com o direito alemão e a alentada bibliografia germânica que utiliza 

abrem-lhe novas perspectivas para o exame da matéria, embora nem sempre utilize a 

                                            
27TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 72. 
28 TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 72. 
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expressão “mínimo existencial”, preferindo a terminologia “direitos fundamentais 

sociais”. 29 

 

Grande parte dos cidadãos acredita que o direito à saúde é um direito fundamental 

e, provavelmente, se assustaria com o questionamento sobre os direitos sociais serem ou não 

direitos fundamentais. 

Após evidenciar o contexto histórico no qual surgiu a Constituição Federal de 

1988 e seu cunho social democrático, seria incoerência afirmar que os direitos sociais não são 

fundamentais, fazendo eco ao pensamento de Sarlet: 

 
(...) firma-se aqui posição em torno da tese de que – pelo menos no âmbito do 

sistema de direito constitucional positivo nacional – todos os direitos sociais são 

fundamentais, tenham sido eles expressa ou implicitamente positivados, estejam eles 

sediados no Título II da CF (dos direitos e garantias fundamentais) ou dispersos pelo 

restante do texto constitucional, ou se encontrem ainda (também  expressa e/ou 

implicitamente) localizados nos tratados internacionais regularmente firmados e 

incorporados pelo Brasil.30 

 

Nesse contexto, como aos direitos fundamentais deve ser outorgada maior 

eficiência e eficácia possível, sempre analisando o caso concreto, assim serão com os direitos 

sociais, aqui já enquadrados como fundamentais. 

Ressalte-se que o mínimo existencial não é um mínimo vital, antes disso, é 

considerado uma obrigação do Estado em prover ou subtrair para dar condições mínimas à 

existência, de modo que a garantia a um mínimo existencial deve prevalecer, mesmo não 

havendo previsão constitucional expressa para tal.  

 
No caso do Brasil, embora não tenha havido uma previsão constitucional expressa 

consagrando um direito geral à garantia do mínimo existencial, não se poderia 

deixar de enfatizar que a garantia de uma existência digna consta do elenco de 

princípios e objetivos da ordem constitucional econômica (art. 170, caput), no que a 

nossa Carta de 1988 resgatou o que já proclamava a Constituição de Weimar, de 

1919.  De outra parte, os próprios direitos sociais específicos (como a assistência 

social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, 

entre outros) acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial, 

muito embora não possam e não devam ser (os direitos sociais) reduzidos pura e 

simplesmente a concretizações e garantias do mínimo existencial, como, de resto, já 

anunciado. 31 

 

                                            
29 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais, orçamento e "reserva do 

possível". Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. Cap. 3. p. 69-86, p. 77. 
30 Sarlet faz menção ao seu livro A Eficácia dos direitos fundamentais, 8ª Ed.,Porto Alegre:Livraria do 

Advogado, 2007, p. 86, o qual serviu de apoio para a afirmação aqui descrita. SARLET, Ingo Wolfgang; 

FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à saúde: Algumas 

aproximações, 2007, p.177. 
31 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e 

Direito à saúde: Algumas aproximações,p. 184. 
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O mínimo existencial, porém, conclama uma análise das necessidades caso a caso, 

e, conforme o próprio Sarlet aponta, uma das principais objeções para a concretização de 

direitos fundamentais que necessitam de prestações é a dimensão econômica e, devido a essa 

objeção, “sustenta-se que o direito a prestações e o mínimo existencial encontram-se 

condicionados pela assim designada ‘reserva do possível’. ”32 

Ora, na noção de reserva do possível, a prestação material dos direitos sociais 

depende da capacidade de o Estado financiar, uma vez que os direitos fundamentais devem 

ser financiados por tal ente. 33 

Sarlet afirma que mesmo que o Estado tenha condições de financiar, não pode se 

vincular a prestar uma obrigação que não esteja nos limites do razoável, a exemplo de impor 

ao Estado uma obrigação de sustentar alguém que possa prover seu próprio sustento, ficando a 

ideia de razoável a cargo do legislador.34 

Em sentido contrário, Eduardo Braga Rocha defende que, apesar da necessidade 

do planejamento orçamentário, as prestações relativas ao direito à saúde não se submetem à 

reserva do possível: 

Esta preocupação que o ente estatal precisa ter em direcionar os recursos públicos 

para concretizar primeiramente o mínimo existencial não se deve apenas à extrema 

essencialidade das situações que envolvem o respectivo mínimo, mas também em 

face de que este não é condicionado à reserva do possível, e, portanto, as prestações 

mínimas necessárias no âmbito do direito fundamental à saúde, por exemplo, não se 

submeterem aos argumentos da incapacidade econômico-financeiro estatal. 35 

 

O autor defende, desta feita, que o Estado deve utilizar os recursos disponíveis 

responsavelmente, priorizando o mínimo à existência digna, e após atendido este mínimo à 

existência é que se deve atuar em esferas além deste mínimo36, mas que o direito à saúde não 

se submete à incapacidade orçamentária. 

 Ana Paula de Barcellos afirma que o próprio Estado dispôs quais são os serviços 

delineados pelo “mínimo existencial” quando, por meio da Lei nº 9.656/98 dispôs a cobertura 

mínima para planos de saúde: 

 

Um parâmetro interessante, que poderá ser utilizado pelo Judiciário na matéria, são 

as condições mínimas obrigatórias para os planos de saúde, conforme instituído pela 

Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispôs sobre os planos e seguros privados 

de assistência à saúde. A Lei n. 9.656/98, art. 12, instituiu quatro modelos de planos 

básicos, fixando as condições mínimas que cada qual deverá obrigatoriamente 

                                            
32SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 186. 
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 188. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 189. 
35  ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São Paulo: Letras 

Jurídicas, 2011, p. 131. 
36 ROCHA, Eduardo Braga. Op. Cit,. p. 131. 
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oferecer. Os modelos têm as seguintes denominações e seguem apresentados em 

ordem crescente de abrangência dos serviços oferecidos: (i) atendimento 

ambulatorial; (ii) internação hospitalar; (iii) atendimento obstétrico; e (iv) 

atendimento odontológico. As operadoras, naturalmente, poderão oferecer planos 

mais amplos e sofisticados; em qualquer caso, entretanto, não poderão oferecer 

menos do que o fixado em lei.37 

 

Neste interim, concorda-se com a posição da autora, haja vista que há uma 

legislação própria, a conhecida “Lei dos Planos de Saúde” que já dispõe condições mínimas 

obrigatórias a serem oferecidas pelos planos de saúde. Tal legislação, no entanto, por muitas 

vezes resta esquecida, de modo que poucos são aqueles que pleiteiam judicialmente direitos 

além do rol de procedimentos delimitado, se comparado com a maior parte da população que 

não usufrui das condições básicas de saúde. 

A autora dispõe ainda que esse também é o mínimo que deveria ser fornecido pelo 

Estado, no que se refere à saúde pública: 

 

O plano que trata apenas de atendimento ambulatorial (art. 12, I, da Lei n. 9.656/98) 

– o mais limitado de todos, note-se – terá de oferecer, obrigatoriamente, nos termos 

da lei: (i) consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e 

especializadas; (ii) serviços de apoio diagnóstico; e (iii) tratamento e demais 

procedimentos ambulatoriais. Estas prestações, sem exclusão de outras, são 

certamente espécies do gênero medicina preventiva, de modo que deverão ser 

oferecidas obrigatoriamente pelo Estado. Ou seja, o particular poderá exigir, e o 

Judiciário determinar, que o sistema público de saúde realize gratuitamente, e.g., o 

parto, forneça a vacina necessária, faça o acompanhamento pós-natal da criança, 

ofereça o atendimento preventivo de clínica geral e especializada, entre outros.38 

 

Na ideia de reserva do possível, o que se visa compreender é que até mesmo 

prestações tão delicadas quanto o direito à saúde não são irrestritas e limitam-se ao 

minimamente necessário à existência, de modo que, quando o legislador dispõe um mínimo 

para a saúde privada, dispõe um mínimo para si, numa postura razoável e isonômica, uma vez 

que nem todos têm condições de pagar pela saúde privada. 

Percebe-se, dessa forma, que a reserva do possível deve agir tanto como limite aos 

direitos fundamentais, quanto como garantidor dos direitos fundamentais, observando sempre 

o princípio da proporcionalidade e a salvaguarda dos direitos fundamentais.39, conforme a 

lição de Canotilho “ao legislador, compete, dentro das reservas orçamentais, dos planos 

                                            
37 BARCELLOS, Ana Paula de. O Direito de Prestação de Saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor 

das abordagens coletiva e abstrata. Revista da Defensoria Pública. São Paulo. jul./dez. 2008, p.133-160.           

Disponível em:<http://.www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/documentos/outros/Revista n º 1 Volume 

1.pdf> Acesso em: 10 abr 2014., p. 143. 
38 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p. 143. 
39 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 189. 
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econômicos e financeiros, das condições sociais e econômicas do país, garantir as prestações 

integradoras dos direitos sociais, econômicos e culturais”. 40 

Tal ideia não impede que tais direitos, principalmente no que concerne à vida, 

sejam buscados pelas vias jurisdicionais, até por que fora creditado à reserva do possível não 

só status de limitador, mas também de garantidor, devendo os Estado buscar meios de 

realocação financeira em casos que se verifique a relevante necessidade. 

Assim, podemos auferir que, se o direito à saúde está vinculado ao mínimo 

existencial e as prestações do mínimo existencial são condicionadas à reserva do possível, o 

direito à saúde poderia sofrer limitação, frisando-se que já fora limitado pelo legislador com a 

Lei nº 9.656/98, inclusive devendo ser o mínimo oferecido pelo Estado, não impedindo, 

contudo, sua responsabilização para além dos limites mínimos, devendo ser avaliado o caso 

concreto e o controle orçamentário.  

Não pode o Estado arvorar-se da reserva do possível para eximir-se de suas 

obrigações, por isso a importância do Judiciário utilizar a razoabilidade em suas decisões, 

principalmente analisando se é correta a condenação do setor privado pela omissão do setor 

público.  

Note-se ainda que Poder Judiciário deve zelar pelos direitos fundamentais com 

muita responsabilidade, sem violar o Estado Democrático de Direito e a separação de Poderes, 

assumindo a guarda dos cidadãos sem criar nova normatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 CANOTILHO, Constituição Dirigente, p. 369, In: SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana 

Filchtiner. Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à saúde: Algumas aproximações, p. 190.  
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3 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E O NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

São crescentes as demandas judiciais, tanto no setor público, quanto no setor 

privado, no que diz respeito ao direito à saúde. Conforme já salientado, tal tendência ganhou 

maior relevância após as transformações sociais do século passado, no qual o ideal de 

dignidade sobrepujou diante do legalismo de outrora. 

Essa tendência veio de encontro à força imutável dos contratos, os quais passaram 

a ser analisados sob o olhar pós-positivista, com base nos princípios constitucionais. Tal 

perspectiva ampliou o estudo da constitucionalização das relações privadas, em especial, para 

este trabalho, os contratos que envolvem planos de saúde. 

Nesse diapasão, percebe-se que o estudo do neoconstitucionalismo vem ao 

encontro das diversas áreas do Direito, de modo que não há como estudá-las sem iluminá-las 

sob o olhar da Constituição. 

 

3.1 O Dever do Estado de prestar saúde indiscriminadamente  

 

Dispõe a Constituição Federal que a saúde é dever do Estado e direito de todos, 

conforme segue:  

 

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.41 

 

Entende-se que a Constituição impõe ao Estado a incumbência do acesso à saúde 

de forma universal e igualitária, bem como medidas preventivas (proteção) e curativas 

(recuperação). 

Eduardo Rocha defende que essas medidas abrangem, não só um bem estar físico, 

mas também mental e social: 

 

Há diversas formas de o poder público alcançar a realização do direito à saúde, 

cabendo adotar as medidas adequadas que promovam um bem-estar físico, mental e 

social a todos, sendo necessário que haja uma atenção especial aos mais carentes, 

que em face das ínfimas condições financeiras dependem exclusivamente do sistema 

público de saúde.42 

 

Esse entendimento se coaduna com o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.080/90 

que trata das condições para proteção, recuperação e promoção da saúde, a qual dispõe que 

                                            
41 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Brasilia. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

Acesso em: 10 jul. 2013. 
42 ROCHA, Eduardo Braga. Op. cit., 85. 
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“dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 

destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social”.43 

A Lei citada também afirma que cabe ao Estado prover as condições 

indispensáveis para o exercício da saúde,44 bem como que a iniciativa privada, 

constitucionalmente permitida45, poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS em 

caráter complementar.46 

Frise-se que o ordenamento jurídico deixa claro o papel do Estado em oferecer a 

saúde à população, de forma universal e igualitária, sendo possível atribuir obrigações de 

âmbito público ao privado, porém de forma que a iniciativa privada complemente a pública. 

Ademais, diante da análise pormenorizada até então, verifica-se que o argumento 

de que contribuir com impostos dá aptidão para acesso à saúde pública é bastante delicado em 

um país de tantas desigualdades sociais e que a maioria da população não é contribuinte 

efetivamente47, principalmente ao se recordar a relevância do mínimo existencial e da reserva 

do possível, em que se percebe que o limite da reserva está no orçamento público e o mínimo 

existencial será variável, de acordo com a sociedade. A argumentação plausível para acesso a 

saúde seria simplesmente o fato de ser um direito constitucionalizado. 

Ana Paula de Barcellos faz uma crítica à obrigação do Estado em propiciar a 

saúde a todos, o qual, sabendo de seu dever, por muitas vezes não prioriza nem organiza-se 

para dar cumprimento: 

 

Se o Estado tem o dever de oferecer determinada prestação em matéria de saúde por 

força do próprio texto constitucional – isto é, se se trata de uma prioridade definida 

pela Constituição sob a forma de um consenso mínimo oponível a todos os grupos 

políticos –, parece lógico concluir que o Poder Público está obrigado a tomar 

decisões orçamentárias coerentes com esse dever. Veja-se: se o Estado está 

obrigado, pela Constituição, a oferecer serviços que custam dinheiro, concluir que o 

mesmo Estado estaria absolutamente livre para investir os recursos disponíveis 

como lhe pareça melhor – inclusive livre para não investir nos serviços referidos – 

parece um contra-senso.48 

                                            
43 BRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990: Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Brasilia. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 20 abr. 2014 
44 Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. (Lei 8.080/90). 
45 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. (CF/88). 
46 Art. 4, § 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. (Lei 8.080/90). 
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 203. 
48 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p. 148. 
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Essa crítica merece atenção, pois a Legislação brasileira direciona o SUS ao 

atendimento integral da saúde, ainda que de elevado custo49. O Brasil, porém, destina baixos 

recursos para a saúde pública e, segundo estudo realizado pela pesquisadora Maria Alicia 

Dominguez Ugá, da Fundação Osvaldo Cruz, é um dos países da América Latina que menos 

investe em saúde pública, de modo que investe apenas 3,4% de seu Produto Interno Bruto – 

PIB, enquanto a média entre os outros países latino americanos é de 4,6% do PIB, 

ressaltando, inclusive, que a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) recomenda o 

investimento de, no mínimo, 6% do PIB.  50 

Some-se essa baixa destinação de recursos à centralização política e financeira da 

União em ações que envolvem a saúde, além de pouca participação da população como um 

todo em decisões que envolvam o tema, conforme leciona William Paiva Marques Júnior: 

 

A realidade brasileira, em cotejo com o proposto pela Constituição de 1988 (que 

consagra o direito à saúde como direito fundamental social e obrigação solidária de 

todos os entes federativos) demonstra a contradição impeditiva de êxito estatal: ao 

mesmo tempo em que existe uma extrema centralização política e financeira da 

União Federal nos programas e nas ações de saúde, observa-se a ausência de diálogo 

entre os entes federativos revelando uma fragmentação institucional, bem como a 

exclusão da participação popular nos processos de decisão em matéria de saúde, 

revelando um déficit democrático nas ações e programas de saúde que não se 

coadunam com o espírito constitucional. 51 

 

A Constituição Federal leciona que a competência para defesa da saúde deve ser 

descentralizada, e há julgados que inclusive defendem a responsabilidade solidária da União, 

Estados e Municípios para a garantia de tal direito, a exemplo do julgado abaixo: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA 

MEDIDA. 

Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei nº. 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, 

                                            
49 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

(...) 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (Lei 

8.080/90) 
50 FARIAS, Ivy. Brasil gasta 3,4 % do PIB com saúde pública. Diário da saúde, 17 nov. 2009. Disponível em 

<http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=brasil-gasta-apenas-3-4-pib-saude-publica&id=4724>. 

Acesso em: 21 abr. 2014, 
51 MARQUES JUNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do poder judiciário 

na execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Obra mimeografada, p. 5. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=brasil-gasta-apenas-3-4-pib-saude-publica&id=4724
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garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva 

tutela. 52 

 

Do exposto, mesmo que a limitação da reserva do possível, no que diz respeito ao 

déficit orçamentário, atinja as questões de políticas de saúde no país, percebe que esta 

limitação está intimamente ligada à falta de interesse estatal em priorizar recursos para tão 

essencial questão social. 

Tem-se que, pelo mínimo existencial e pela reserva do possível, o direito à saúde 

deverá ser limitado ao que a sociedade entende como mínimo, bem como à reserva 

orçamentária. Além disso, mesmo sendo dever do Estado, esse pouco prioriza o 

direcionamento de recursos à saúde, o que inclui ações curativas, desde a cura de uma virose a 

um órgão implantado, assim como preventivas, desde campanhas de vacinação ao saneamento 

básico. 

Some-se as afirmações anteriores ao fato de a iniciativa privada, em nosso país, 

ser permitida como prestador de saúde complementar, o que perfaz a conclusão de que não há 

como estabelecer a obrigação do setor privado em fornecer a saúde indiscriminadamente.   

 

3.2 A constitucionalização das relações privadas e o direito à saúde 

 

Em épocas anteriores, o Código Civil era a base legal para as relações privadas, 

quase independente da Constituição, a qual pouco interferia na esfera privada, apresentando o 

Código Civil de 1916 ênfase ao papel dos contratantes e dos proprietários.53 

Atualmente, no entanto, conforme já salientado, o Neoconstitucionalismo tornou 

as relações privadas arraigadas, antes do Direito Civil, do Direito Constitucional. Conforme 

ressalta a autora Tainah Simões, sobre a constitucionalização das relações privadas: 

 

Tem-se, portanto, a era da constitucionalização das relações privadas ou a formação 

de um Direito Civil Constitucional. Dentre as consequências da evolução da 

doutrina civilista, apontam-se as seguintes: a unificação da ordem jurídica, com as 

normas constitucionais atuando como fundamento dos demais ramos do direito e a 

relativização da dicotomia entre Direito Público e Privado; e a simplificação do 

ordenamento jurídico, a partir da adoção da Constituição como referência para 

interpretação e aplicação das diferentes normas vigentes. 54 

 

Sobre a influência da Constituição no Código Civil de 2002, comenta William 

                                            
52 TJRJ – Agravo de Instrumento 0002398-32.2011.8.19.0000, 11ª Camara Civel, Relator: Des. José C. 

Figueiredo, Julgado em 27 abr. 2011. Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003119F44624AE4CBC01A1BAA5DD

53D259C30C402645211>. Acesso em: 22 abr. 2014. 
53 SALES, Tainah Simões. Op. cit., p. 236. 
54 SALES, Tainah Simões. Op. cit., p. 236. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003119F44624AE4CBC01A1BAA5DD53D259C30C402645211
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003119F44624AE4CBC01A1BAA5DD53D259C30C402645211
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Paiva: 

 

O Código Civil de 2002 está permeado de uma estrutura valorativa oriunda da 

constitucionalização das relações privadas. Neste jaez, tem-se: (a) uma hermenêutica 

civilista contemporânea amalgamada pelo princípio da sociabilidade das relações 

privadas em seus mais diversos  matizes;  (b)  a  força  cogente  dos  contratos  

apresenta  uma liberdade  contratual mitigada  por  matérias  de  ordem  pública;  (c)  

a  propriedade  e  seus  consectários (contrato  e empresa)  denotam  o  seu  viés  

eminentemente  permeado  pela função  social;  (d)  adoção  dos postulados  gerais  

da  cooperação,  solidariedade  e  boa-fé;  (e)  reconhecimento  dos  direitos  da 

personalidade e  a  sua  repercussão  na  responsabilização  civil;  (f)  objetivação  da 

responsabilização  civil  em  situações  cada  vez  mais  numerosas;  (g)  a eficácia  

horizontal  dos direitos fundamentais.55 

 

Desta feita, é possível afirmar que, no pós Constituição Federal de 1988, as 

normas civilistas, bem como os demais ramos do Direito, adaptaram-se (ou deverão adaptar-

se) ao diploma constitucional. 

Os contratos atuais, conforme já amplamente discutido no primeiro capítulo, e as 

Leis posteriores à Carta de 1988 passaram a ser discutidos sob o olhar Constitucional. 

Feitas tais ponderações sobre a constitucionalização das relações privadas, pode-

se estudar a Legislação ordinária que regulamenta o Direito à Saúde e os contratos que 

envolvem planos de saúde. 

Além de todo o exposto sobre o dever do Estado em fornecer saúde a todos, é 

válido ressaltar que, embora a Lei nº 8.080/90 assegure a gratuidade dos serviços públicos de 

saúde, a Constituição Federal apenas prevê o acesso universal à saúde, o que não se confunde 

com a gratuidade a todos.56 Nas palavras de Eduardo Rocha: 

 

É indiscutível que a Lei 8.080 (art. 43) assegura a gratuidade destes serviços; 

entretanto, a Constituição Federal de 1988 em nenhum momento faz qualquer 

referência à gratuidade, ou seja, em tese, seria constitucional a previsão mediante lei 

da cobrança dos serviços oferecidos pelo SUS, desde que esta cobrança incidisse 

somente sobre os usuários que pudessem realmente custear tais serviços, ainda que o 

legislador fizesse a opção de exigir apenas parte dos valores despendidos ou então 

um valor fixo por serviço prestado. É razoável que alguns serviços fossem isentos de 

cobrança, sobretudo os relacionados à saúde preventiva, como a vacinação, cujos 

benefícios são disseminados por toda a população já que evitam a proliferação de 

doenças, enquanto que os serviços inerentes à saúde curativa (cirurgias, 

fornecimento de medicamentos, etc.) seriam validamente sujeitos à cobrança quando 

usufruídos por aqueles que possuíssem condições econômicas.57 

 

Ressalte-se ainda que, em se tratando de leis brasileiras, a Lei nº 9.656/98 destaca 

                                            
55MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Reflexos do neoconstitucionalismo na eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais nas relações jurídico-privadas. In: JÚNIOR, William Paiva Marques (Org.). Publicização do 

direito privado e privatização do direito público. Fortaleza: Obra Mimeografada, p. 267. 
56 ROCHA, Eduardo Braga. Op. cit., p. 101. 
57 ROCHA, Eduardo Braga. Op. cit., p. 100. 
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condições mínimas para os planos de saúde, em que se pode concluir serem um mínimo até 

então obrigatório para o acesso à saúde. Desta feita, se seria lícito o Sistema único de Saúde 

cobrar por algum procedimento de maior complexidade, como não seria possível planos de 

saúde, entidades privadas, fazerem cobranças não vedadas pela Legislação vigente? 

Conforme já citado, Ana Paula de Barcellos entende que o mínimo que a Lei dos 

Planos de Saúde estabelece deve ser estendido para a Saúde Pública, sendo que o modelo 

mais limitado, isto é, ao menos o atendimento ambulatorial, deve ser fornecido 

obrigatoriamente pelo Estado.58 

Note-se que, mesmo com o mínimo estabelecido em Lei, ainda há obrigação do 

Estado, ente constitucionalmente obrigado a prestar saúde a todos, respeitado o estudado no 

capitulo um deste trabalho. 

A Lei dos Planos de Saúde estabelece no art. 10: 

 

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 

realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia 

intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas 

na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:  

 I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;  

 II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 

próteses para o mesmo fim; 

III - inseminação artificial; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 

cirúrgico; 

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente.59 

 

Da leitura do artigo extraído, percebe-se que a Legislação diz ser um dever do 

plano disponibilizar cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, com exceções 

determinadas, como o caso de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e até 

mesmo fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. 

 Tal não significa que o plano não pode abranger os serviços expostos por 

exceção, apenas salienta o mínimo que deve oferecer, bem como dispõe os casos que ele não 

                                            
58 Ver citação na página 26 desta obra, extraída de: BARCELLOS, Ana Paula de. O Direito de Prestação de 

Saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor das abordagens coletiva e abstrata. Revista da Defensoria 

Pública. São Paulo. jul./dez. 2008, p.133-160.           
59 BRASIL. Lei Nº 9.656, de 03 de Junho de 1998: Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm >. Acesso em: 20 abr. 2014. 
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é obrigado a fornecer assistência, ficando livre para disponibilizar essas exceções a seus 

beneficiários. 

Em caso de anuência, o plano disporá contratualmente a cobertura assistencial que 

abrange cada modalidade e, embora haja a legislação dispondo as exceções, geralmente há 

disposição contratual informando os casos de ausência de cobertura. 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia responsável pela 

criação de normas, controle e fiscalização dos planos de saúde,60 já emitiu inúmeras 

Resoluções Normativas dispondo o Rol de Procedimentos que devem ser ou não fornecidos 

por planos de saúde, as quais são atualizadas constantemente. 

É válido ressaltar que na Resolução Normativa nº 338, 21 de outubro de 2013, a 

qual entrou em vigor em Janeiro de 2014, houve a expansão de exceções do plano-referência, 

o mais básico a ser disponibilizado: 

 

Art. 19. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos 

os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e 

emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. 

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei 

nº 9.656, de 1998: 

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: 

a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não 

regularizados no país; 

b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina - CFM ou pelo 

Conselho Federal de Odontologia- CFO; ou 

c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso 

off-label). 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 

próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou 

total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, 

traumatismo ou anomalia congênita; 

III - inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que 

inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de 

injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, 

doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação 

espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, 

assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais; 

V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não 

nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro 

vigente na ANVISA; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles 

prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de 

unidade de saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais constantes 

do Anexo II desta RN e, ressalvado o disposto no artigo 13 desta Resolução 

Normativa; 

VII - fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja 

eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde - CONITEC; 

                                            
60 Página “Quem somos” do portal da Agência Nacional de Saúde. Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos.> Acesso em 29 abr. 2014. 

http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos


35 

 

VIII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 

cirúrgico; 

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente; e 

XI - estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem 

de cuidados médicos em ambiente hospitalar.61 

 

Observe-se que, mesmo havendo um Rol de Procedimentos estabelecido pela 

agência reguladora responsável pela fiscalização dos planos de saúde, são crescentes as 

demandas judiciais em que os beneficiários pleiteiam procedimentos não obrigatórios. 

Nessa última Resolução Normativa há também a disposição obrigatória de 

mínimo para os demais modelos de cobertura reconhecidos pela ANS. 

Diante da responsabilidade da ANS e das Resoluções Normativas por ela 

disponibilizadas, bem como da Lei dos Planos de Saúde, criada após o advento da 

Constituição de 1988 e da Lei nº 8.080/90, anteriormente citada, é questionável o crescimento 

de demandas contra os planos de saúde com pedidos que estão além da responsabilidade do 

setor privado. E, se o Judiciário acredita que a Legislação vigente é contrária ao 

Neoconstitucionalismo, por que não questiona a sua constitucionalidade? 

Para o Estado, principal responsável pela tutela da saúde, é difícil proporcioná-la a 

todos, sendo ainda mais oneroso para o setor privado. Para ilustrar a argumentação, a Agência 

Nacional de Saúde – ANS, em 2008, revelou em análise de receitas e gastos das operadoras 

de saúde, de 2001 a 2007, que a receita foi de aproximadamente R$ 47 milhões, enquanto os 

gastos das operadoras foram de R$ 46 milhões, do que se pode concluir que o lucro é de 

apenas 1%.62 

O autor Paulo Rezende fala dos impactos, em valores monetários, no que 

concerne às receitas e despesas dos planos de saúde: 

 

Ainda sobre o custo das operadoras, o fato é que se a receita destas tem subido não 

se pode negar que suas despesas assistenciais têm acompanhado o mesmo 

crescimento. Segundo dados da ANS, em  2003  as  operadoras  médico-hospitalares  

apresentaram  uma  receita  de R$28.244.222.059, com uma despesa assistencial no 

importe de R$22.967.722.881, sendo que até  o  primeiro  trimestre  de  2011  já  

apresentavam  uma  receita  de  R$71.097.946.389  contra uma  despesa  assistencial  

de  R$57.650.399.394. Caso leve-se em  consideração  apenas  este dado, chega-se a 

um superávit de R$13.447.546.215, a ser dividido entre as 1.618 operadoras com 

registro na ANS, o que alcançaria um lucro de pouco mais de R$8.000.000,00 por 

ano. Esta situação demonstra que  as  operadoras  não  são  tão  superavitárias  

                                            
61 Resolução Normativa ANS. Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=

2591>. Acesso em: 29 abr. 2014. 
62Dados coletados do folder “Informação ANS 2008), disponível na homepage da Agência Nacional de Saúde. 

http://www.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=2591
http://www.ans.gov.br/index.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=2591
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quanto  se  pensa  e, ainda, deixa evidente que os custos assistenciais estão 

aumentando.63 

 

Esses dados são essenciais para análise dos impactos judiciais sobre as decisões 

que atingem esse contingente.  

O autor destaca, ainda, que “mesmo o Estado, com sua amplitude de recursos, 

possui dificuldades para garantir os custos dos serviços de saúde de maneira ampla e 

irrestrita”.64 Afirma inclusive que oferecer um direito à saúde irrestrita, principalmente se 

tratando do setor privado, traria um custo insustentável, já que as operadoras contam com o 

pagamento dos usuários. 

Dificuldade essa que a jurisprudência pátria tem desconhecido, concedendo 

liminares e sentenças que deferem “tudo o que for necessário” para executar procedimentos 

ou produtos que não se encontram no rol liberado pela ANS. 

Necessário é frisar que não se trata aqui dos casos em que há cobertura 

determinada contratualmente ou que está estabelecida no rol de procedimentos 

disponibilizados pela ANS, nos quais é obrigação dos planos de saúde disponibilizar tais 

serviços e, muitas vezes, acaba havendo negativa de atendimento. Em tais casos deve haver 

plenamente a tutela de direitos do consumidor, sendo imprescindível a atuação do Judiciário, 

a fim de elucidar a questão, tanto por danos materiais como morais, conforme for o caso. E 

geralmente questões desse tipo envolvem danos psíquicos, que causam grande transtorno ao 

usuário, sendo passível a reparação moral. 

 Neste tópico se visa dar ênfase aos casos em que a jurisprudência ultrapassa o 

limite do poder Legislativo e condena os planos de saúde a obrigações fora do albergado 

contratualmente, e não em virtude da força de um contrato - sendo válido recordar que em 

nossos dias há a tendência de o pacta sunt servanda ser mitigado - mas em virtude das 

condições relativas ao mínimo existencial, reserva do possível e obrigação estatal diante do 

direito à saúde. 

Percebe-se nesta fase do neoconstitucionalismo também maior intervenção estatal 

nas relações particulares. Provavelmente, com o anseio de atender as demandas dos cidadãos 

e resolver os problemas relacionados a direitos mais existenciais, o Judiciário esteja 

                                            
63 REZENDE, Paulo Roberto Vogel de. Os contratos de plano de saúde e seu equilíbrio econômico-

financeiro, p. 38. O autor retirou a informação do website da ANS, conforme cita: BRASIL.  Agência  Nacional  

de  Saúde  Suplementar.  DIOPS/ANS/MS  -  04/04/2011  e  FIP  –  12/2006.  

Disponível em:  <http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Caderno_info  

rmacao_saude_suplementar/2011_mes04_caderno_informacao.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2011. 
64 REZENDE, Paulo Roberto Vogel de. Op. cit., p. 93. 
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condenando os planos privados com tanta frequência na tentativa de solucionar tais questões. 

É válida tal intervenção e isso não significa um anoitecer do Direito Civil, 

conforme leciona Gustavo Tepedino: 

 

A intervenção direta do Estado nas relações de direito privado, por outro lado, não 

significa um agigantamento do direito público em detrimento do direito civil que, 

dessa forma, perderia espaço, como temem alguns. Muito ao contrário, a perspectiva 

de interpretação civil-constitucional permitem que sejam revigorados os institutos de 

direito civil, muitos deles defasados da realidade contemporânea e por isso, mesmo 

relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os, de molde a torná-los 

compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual.65 

 

Desta feita, é positiva a intervenção do Estado, de forma objetiva, do Judiciário na 

esfera privada, principalmente pelas mudanças atuais. Ocorre porém que condenar a esfera 

privada a obrigações além do que lhe são destinadas, quando, na realidade, o Estado seria o 

verdadeiro responsável é um desvio de responsabilidade em que toda a população sai 

prejudicada. 

 

3.3 O ativismo judicial e o direito à saúde 

 

Quando se trata do acesso à saúde na modernidade, não se deve deixar de 

mencionar o ativismo judicial, devido ao crescente acesso à informação por parte da 

população. Por mais que o cidadão não tenha conhecimentos técnicos- jurídicos, ele já tem 

noção de dignidade e de direitos que lhes servem de albergue. 

Nota-se que, geralmente, as demandas judiciais em que o SUS e os Planos de 

Saúde Privados atuam como polo passivo tem resultado positivo para o Promovente, 

principalmente em decorrência do advento da visão do Constitucionalismo moderno 

amplamente ressaltado nesta obra, nos quais as decisões que envolvem os direitos 

fundamentais são aplicados quase que imediatamente pelo Judiciário, na tentativa de guardar 

e efetivar o controle dos direitos do cidadão. 

Maria Leilane Xavier Cordeiro66 explica que essas crescentes demandas são um 

grande desafio a ser enfrentado pelo sistema de saúde, pois não têm sido observadas as 

limitações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Ademais, muitas vezes o Judiciário não 

usa de cautela para analisar se o medicamento ou tratamento pleiteados possuem eficácia 

comprovada, bem como se esse seria o único meio a ser utilizado, sob pena de sobrecarrega 

                                            
65 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 22. 
66 CORDEIRO, Maria Leilane Xavier. O Direito à saúde e a atuação do Poder Judiciário: breves considerações. 

In: Escola da Advocacia Geral da União. Temas de Direito e Saúde. Brasilia: Advocacia Geral da União, 2010, 

pg. 87.  
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do sistema público de saúde, desrespeitando o princípio da eficiência que deve reger a 

Administração Pública, ao lado de outros. 

Para William Paiva Marques Júnior uma das motivações para o crescente ativismo 

judicial é a ineficiência dos Poderes Legislativo e Executivo no que diz respeito à 

normatização e execução de meios para a efetivação dos direitos fundamentais, sendo 

necessária, desta feita, a intervenção judicial: 

 

A falta de eficiência do Legislativo e do Executivo é um dos motivos determinantes 

do ativismo judicial, movimento através do qual o Judiciário é avocado a responder 

às demandas sociais em caso de violação aos direitos fundamentais sociais, 

mormente no tocante ao acesso à saúde. Para uma corrente doutrinária mais 

hermética e retrógrada, em sendo os Poderes Legislativo e Executivo os competentes 

para criar e implementar o direito à saúde, não há que se predominar o entendimento 

de uma solução litigiosa pela via jurisdicional. A solução mais atenta à efetividade 

do Texto Constitucional, contudo, funda-se na urgência ao atendimento judicial nas 

situações que envolvam a garantia do direito à vida, em casuísticas quem envolvem 

o fornecimento de fármacos e a possibilidade de tratamentos cirúrgicos. 67 

 

Um debate que decorre desse ativismo judicial é o acesso universal e igualitário 

que anuncia o art. 196 da Constituição Federal. O questionamento que surge é se seriam 

permitidas demandas individualizadas ou somente coletivas, bem como a discussão sobre o 

desigual acesso à saúde somente àqueles que pleiteiam o direito judicialmente, enquanto a 

grande parte da população não é beneficiada, sendo válido ressaltar o papel da Defensoria 

Pública no auxílio das minorias no acesso à justiça. 

Há quem defenda que o direito à saúde pode ser pleiteado tanto individualmente, 

quanto por uma coletividade, conforme o posicionamento de Eduardo Braga Rocha: 

 

Outro aspecto saliente do direito à saúde é a possibilidade de satisfação de situações 

individualizadas, não se restringindo somente ao interesse da população como um 

todo, e, então, as prestações relativas à saúde podem ser pleiteadas judicialmente não 

apenas por um grupo, por uma coletividade, mas também por um indivíduo que, em 

face de uma determinada moléstia por exemplo, esteja precisando de medicamentos 

e/ou de um tratamento específico. (...) Não obstante seja desejável que haja decisões 

judiciais gerais acerca do direito fundamental social à saúde, beneficiando um 

campo maior de pessoas, não é aceitável que as postulações individuais sejam 

desprezadas, devendo evitar medidas que visem restringi-las, sob pena de violação 

do acesso à justiça.68 

 

De outra parte, Ricardo Seibel de Freitas Lima faz eco àqueles que defendem que 

o pleito individual e o ganho de causa por parte do demandante ferem a isonomia e o acesso 

universal, haja vista que a justiça social visa o bem de todos, não só de uma parcela: 

 

                                            
67 MARQUES JUNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do Poder Judiciário 

na execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Fortaleza. Obra mimeografada, pg. 14. 
68 ROCHA, Eduardo Braga. Op. cit., p. 89. 
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Na contextualização constitucional empreendida, o direito à saúde foi caracterizado 

como direito fundamental social, inserido em uma ordem social constitucional que 

tem por finalidade direta a promoção do bem-estar e da justiça social, como 

preceitua o próprio art. 193 da Constituição. A justiça social, por sua vez, visa 

diretamente ao bem comum, e apenas indiretamente ao bem deste ou daquele 

particular, consistindo em ações devidas à comunidade como um todo, cujo 

benefício a cada membro da comunidade é apenas indireto. Assim sendo, não se 

pode conceber o direito à saúde como um poder ilimitado a ser exercido 

individualmente contra o Estado e à margem da comunidade. Em uma República 

comprometida em construir uma sociedade justa, livre e solidária – art. 3º, I, da 

Constituição Federal – os direitos fundamentais não podem se reduzir a pretensões 

egoístas e necessariamente devem ser integrados ou, pelo menos, confrontados com 

tarefas comunitárias. 69 

 

Maria Leilane Xavier Cordeiro70 corrobora com este entendimento, e, mesmo que 

o art.196 da Constituição venha sendo reconhecido como norma de aplicação imediata, 

gerando maior acesso ao Judiciário e comprometendo a isonomia, acredita que o sistema deva 

funcionar horizontalmente, beneficiando a todos de forma linear.  

Ana Paula de Barcellos defende que a tutela coletiva e a abstrata são mais eficazes 

para estabelecer um direito a todos do que o pleito individual, pois, se há entendimento de que 

o Estado tem a obrigação de fornecer um direito a um indivíduo autor de uma demanda, tal 

direito deve ter caráter geral e todos devem ter direito à mesma providência, até por que, se 

foi deliberado que o Demandante tinha direito a determinado pleito, esse integra um mínimo 

existencial e devem ser destinados recursos do Governo para que todos tenham acesso a 

tanto.71 

A autora afirma que para o Magistrado é uma decisão difícil ater-se ao limite do 

mínimo existencial em uma demanda que lhe chega em mãos, uma vez que lhe é apresentado 

um caso concreto de um indivíduo que pode ter a situação mudada de acordo com a decisão 

do Juízo. E essa decisão acaba sendo positiva. 72  

É dolorosa e sofrível a decisão de um magistrado, optar entre ajudar ou não aquela 

pessoa que vem lhe fazer um pedido judicialmente. E até mesmo um cidadão normal, que vê o 

caso concreto, dificilmente não entraria em defesa do direito de tal Promovente. O problema 

surge quando tal prestação é concedida a esse indivíduo e, aquele que não pleiteou 

judicialmente continua sem alcance desse direito. Se uma prestação foi declarada como 

mínimo existencial para uma pessoa, deveria ser para todas. 

                                            
69 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Direito à Saúde e critérios de Aplicação In: SARLET, Ingo Wolfgang; 

TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos Fundamentais, orçamento e "reserva do possível". Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008. Cap. 11.  p. 277. 
70 CORDEIRO, Maria Leilane Xavier. Op. cit., p. 89 
71 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p. 149.  
72 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p.152. 
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 Deve-se questionar até que ponto as demandas individuais favorecem 

verdadeiramente o direito à saúde. Enquanto o Judiciário não aprecia os casos verificando a 

viabilidade das demandas de acordo com as normas técnicas atribuídas pelo Ministério da 

Saúde, ou enquanto somente o controle difuso delibera e permite que alguns tenham direito a 

determinado mínimo que deveria ser estendido a todos, ocorrem somente soluções imediatas 

para a problemática da saúde pública. Àquele que é beneficiado certamente se sentirá 

vitorioso por ter alcançado o seu direito, mas, se houver outro problema de saúde que não 

consta no Rol de Procedimentos disponibilizados pela ANS, ou não é custeado pelo SUS, ele 

infelizmente irá novamente demandar o Judiciário para satisfazer a próxima necessidade 

imediata. 

Afirma-se que o Judiciário, por muitas vezes, fere a Tripartição de Poderes ao 

decidir para além da sua competência, criando uma espécie de “nova legislação” quando julga 

procedentes pedidos que estão em desacordo com a Legislação vigente, quando essa é tão 

vasta e rica. 

Ricardo Seibel cita um caso de suspensão de tutela antecipada em ação ajuizada 

pelo Ministério Público que visava que determinados entes públicos fornecessem 

medicamentos fora dos liberados oficialmente pelo Ministério da Saúde a todo doente que 

deles necessitassem: 

 

Deferida liminar, houve suspensão da tutela antecipada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considerou que, havendo uma política nacional de distribuição de 

medicamentos prevista em lei, com uma relação nacional de medicamentos 

elaborada criteriosamente para fornecimento gratuito – RENAME, a decisão que, 

em termos gerais, obriga a fornecer qualquer outra espécie de substância necessária 

a qualquer tratamento, mesmo não padronizada, fere, entre outros preceitos, a 

independência entre os Poderes e não atende a critérios técnicos-científicos.73 

 

No caso em questão, o Ministério Público visava a extensão de medicamentos 

fora dos padronizados não só a um indivíduo, mas a todos de determinada localidade, mas 

mesmo assim foi reconhecido que uma decisão deste tipo estaria ferindo a harmonia e 

independência dos Poderes; ao fundo da negativa, também há a questão da carência de 

recursos destinados à saúde. 

Percebe-se, de fato, a urgência na reestruturação de políticas de acesso à saúde e o 

Judiciário tem suma importância nessas conquistas, principalmente pelo seu papel de guardião 

das Leis. Ao analisar um caso concreto, seria fundamental que um Magistrado atentasse para 

                                            
73 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Op. cit. 276. 
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a constitucionalidade das medidas que impedem o acesso a procedimentos e medicamentos, 

principalmente para que outro cidadão que estivesse em carência com o mesmo pedido 

também fosse beneficiado. 

Ana Paula de Barcellos acredita ser possível, inclusive, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, bem como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em 

certos casos: 

 

O que se quer destacar com esses exemplos é que a discussão acerca do direito a 

prestações de saúde não tem – não deve ter – reflexos apenas individuais. Para além 

do controle individual, e sem prejuízo dele, é possível cogitar de controles coletivos 

e mesmo abstratos. O controle coletivo já foi referido acima. Quanto ao controle 

abstrato, sua possibilidade decorre da seguinte circunstância: destinar recursos para 

determinadas finalidades específicas constitui uma regra constitucional cuja 

inobservância gera invalidade que deve poder ser sanada ou por meio de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ou representação por inconstitucionalidade, a ser 

apreciada pelos Tribunais de Justiça) ou, eventualmente, por meio de ADPF 

(assumindo que a questão envolverá preceito fundamental), em qualquer caso 

perante o Supremo Tribunal Federal. 74 

 

Diante de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em defesa do fenômeno 

da mutação constitucional, pode-se afirmar, inclusive, que pelo próprio controle difuso seria 

possível estender os casos a outros indivíduos, dando eficácia erga omnes a decisões sem a 

necessidade de passar pela publicação do Senado para abrangência a todos.75 

É possível afirmar, portanto, que a saúde, conforme já ressaltado, é dever do 

Estado e, sendo difícil para a Administração Pública custeá-la indiscriminadamente, ainda 

mais será para o Setor Privado. Quando se demanda o Judiciário pleiteando esse direito e se 

verifica a procedência do pedido, ele não se estende a todos, mas somente àquele que teve seu 

pedido atendido, não sendo solucionado o problema de saúde, mas camuflando-o e protelando 

ainda mais decisões mais incisivas de controle de políticas públicas. 

O Judiciário tem papel fundamental na garantia de acesso à saúde, mas apenas 

favorecer aquele que demanda, que movimenta a Justiça, é uma visão imediatista, que não 

torna o problema efetivamente solucionado. 

                                            
74 BARCELLOS, Ana Paula de. Op. cit., p.149. 
75  A Defensoria Pública da União, através da Reclamação 4335, questionara a decisão de juizo a quo que negara 

a progressão de regime a dez condenados, quando o Magistrado alegara que para a decisão do STF ter eficácia 

erga omnes seria necessário que o Senado suspendesse a execução do dispositivo da Lei julgada inconstitucional 

em sede de controle difuso, conforme o art. 52, X, CF/88.  

No julgamento da Reclamação, foi reconhecido que “É inegável que, atualmente, a força expansiva das decisões 

do STF, mesmo quando tomadas em casos concretos, não decorre apenas e tão somente da resolução do Senado, 

nas hipóteses do artigo 52, inciso X, da Constituição (...) está se universalizando por força de todo um conjunto 

normativo constitucional e infraconstitucional direcionado a conferir racionalidade e efetividade às decisões dos 

Tribunais Superiores e especialmente à Suprema Corte”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262988&caixaBusca=N> Acesso em: 09 

abr. 2014. 
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4 ABORDAGEM DA AMPLIAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE SAÚDE PELO JUDICIÁRIO 

 

É visível a crescente participação do Poder Judiciário na concretude de casos em 

que não seria possível a entrega de um direito e que, ao ser pleiteado judicialmente, foi 

positiva a resolução para o demandante. 

Conforme já exposto, tal se dá principalmente por essa visão neoconstitucionalista 

em que prevalece a dignidade da pessoa humana e cresce o desejo pela proteção das minorias. 

William Marques Paiva Júnior defende essa atuação do Judiciário ante a 

concretização desses direitos pleiteados, de forma particular, no que se refere ao direito à 

saúde, ressaltando que o Brasil tem adotado um modelo que se aproxima ao Estado Social de 

Direito, no qual a reserva do possível está cada vez mais em descompasso com a realidade 

atual de supervaloração dos direitos fundamentais: 

 

Verifica-se que a atuação do Poder Judiciário no neoconstitucionalismo inclusivo 

consistente em efetivar políticas públicas de direitos sociais pode assumir os mais 

diversos matizes no tocante ao acesso à saúde. Na contemporaneidade, apresenta-se 

uma atuação proativa por parte do Estado ante a concretização de tais direitos. Na 

evolução histórico-jurídica dos direitos fundamentais sociais observa-se que a 

corrente mais hermética na sua efetivação (reserva do possível), paulatinamente 

cedeu espaço a uma relação simbiótica entre os direitos fundamentais de segunda 

dimensão e o axioma da dignidade da pessoa humana (teoria do mínimo existencial, 

cujo fundamento axiológico é a dignidade da pessoa humana). O fortalecimento dos 

direitos sociais em seus diversos prismas perpassa necessariamente pela proteção 

aos direitos de grupos minoritários, outrora desamparados das conquistas 

democráticas surgidas no contexto da Carta Política de 1988. Em seu estádio atual, o 

neoconstitucionalismo no Brasil toma por fulcro a hermenêutica constitucional 

contemporânea (em especial do STF e do STJ) apresenta-se condizente com o 

modelo de Estado Social de Direito assentado em um modelo que prima pela 

construção de uma democracia cidadã e inclusiva no acesso à saúde e à tentativa do 

bem viver. 76 

 

Em julgados recentes do STF e STJ percebe-se que ainda há controvérsias entre 

os ministros sobre o tema, principalmente por que, se por um lado, busca-se o melhor para o 

cidadão viver em dignidade, por outro não pode ser esquecido a isonomia e universalidade 

que envolvem o direito à saúde, bem como a finitude dos recursos. 

É certo que a limitação de recursos alegando a reserva do possível 

indiscriminadamente não é autorização para deixar de cumprir a prestação de saúde, tão 

prioritária e fundamental ao ser humano, porém, desconsiderar essa limitação, principalmente 

                                            
76 MARQUES JUNIOR, William Paiva. Análise da experiência brasileira na primazia do poder judiciário 

na execução de políticas públicas de acesso ao direito social à saúde. Op cit., p. 8. 
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em um país como o Brasil, é utópico, devendo ser observado pelo Judiciário se efetivamente é 

possível a prestação.77 

Some-se à verificação da possibilidade de prestação, a necessidade do tratamento 

ou medicamento pleiteado, bem como as prescrições técnicas elaboradas pelo Ministério da 

Saúde e pela ANVISA sobre os novos tratamentos, para que não haja realocação de recursos 

para um tratamento que não terá sucesso. 

Não se deve olvidar, ainda, que o setor de fármacos e novas tecnologias é 

movimentado financeiramente e, comparando com um organizador de eventos, infelizmente, 

muitos médicos são beneficiados por tratamentos e remédios que indicam e são usados por 

seus pacientes, quando muitas vezes outro tratamento que se inclui no rol estabelecido pela 

ANS ou oferecido pelo SUS fariam o mesmo efeito. 

Feitas tais considerações, far-se-á análise de um recente julgado do Supremo 

Tribunal Federal sobre pleito que envolvia tratamento não reconhecido pelo Brasil. 

 

4.1 Tratamento de doença incurável no exterior: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RE 

368564 DF78 

 

O Supremo Tribunal Federal, em Acórdão publicado em 13/04/2014, negou 

provimento ao Recurso Extraordinário impetrado pela União contra Acórdão da Primeira 

Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1 que a condenou ao reembolso de 

valores gastos no tratamento médico no exterior de retinose pigmentária, o qual não possui 

eficácia comprovada no Brasil. 

 

4.1.1 Descrição do caso 

Um grupo de pessoas portadores de retinose pigmentar, doença rara, assemelhada 

ao glaucoma, ingressou com um Mandado de Segurança pedindo que a União custeasse o 

tratamento da doença em Havana, Cuba, visto que não há tratamento nem cura para essa 

doença que seja reconhecido pelo Brasil. O juiz denegou o mandado afirmando que o 

                                            
77 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Op. cit. 279. 
78  Nesta seção, os comentários do Recurso Extraordinário foram feitos com base no voto dos Ministros, 

disponibilizado pela página Jus Brasil. Disponível em:                                                                                                        

<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_368564_DF_1319340613310.pdf?Signature=xAQPEa9W

S8h%2FFpVnEnp0GOGHBZo%3D&Expires=1399492993&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCM

BA&response-content-type=application/pdf>. Acesso em: 5 mai. 2014. 

http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_368564_DF_1319340613310.pdf?Signature=xAQPEa9WS8h%2FFpVnEnp0GOGHBZo%3D&Expires=1399492993&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_368564_DF_1319340613310.pdf?Signature=xAQPEa9WS8h%2FFpVnEnp0GOGHBZo%3D&Expires=1399492993&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/RE_368564_DF_1319340613310.pdf?Signature=xAQPEa9WS8h%2FFpVnEnp0GOGHBZo%3D&Expires=1399492993&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf
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Conselho Brasileiro de Oftalmologia apresentou laudo informando que não há tratamento para 

a doença, nem no Brasil, nem no exterior.  

Em apelação do Mandado de Segurança ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (AMS 25027 DF 1998.01.00.025027-0) a decisão foi reformada, conferindo a ordem 

de segurança, nestes termos: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, MANDADO DE 

SEGURANÇA.TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR (RETINOSE 

PIGMENTÁRIA). DIREITO À SAÚDE (ART. 6º, 196 E SEGUINTES, CF). 

PROTEÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ILEGALIDADE DA 

AUTORIDADE COATORA NA EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 

FORMALIDADE BUROCRÁTICA. 

1. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à 

saúde, consagrado na Constituição da República como um dos valores fundamentais 

da existência humana, que não podem ser relacionados a mera e fria questão de 

hermenêutica, desprovida de sensibilidade, diante da qualificação de serem de 

conteúdo programático, de eficácia contida, os preceitos normativos assecuratórios 

desse direito elementar. 

2. Segurado que busca tratamento no exterior, a fim de evitar evolução de 

doença ocular progressiva – retinose pigmentária – tem direito a reembolso total das 

despesas efetuadas. 

Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação. 

  

Inconformada, a União interpôs Recurso Extraordinário, sustentando ser 

inconcebível custear tratamento médico no exterior quando já fora alegado não haver cura 

para a doença, além de haver tratamento idêntico sendo realizado no Brasil, não visando 

discutir a preocupação em elevar os direitos sociais, mas ressaltar que cabe ao Poder 

Legislativo a extensão da atuação da norma que aduz que é dever do Estado prestar a saúde e 

que não pode ser alegado, por força do art. 6º, CF/88, que poderá ser pleiteado 

individualmente tratamento de saúde no exterior, afirmando, inclusive que o deferimento do 

pedido afetaria o tratamento da coletividade e imporia ao Estado a satisfação de uma 

pretensão financeira não orçada. 

 

4.1.2 O posicionamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF 

 

Em abril de 2008, o Relator à época, Ministro Menezes Direito, sustentou que a 

jurisprudência estava sendo muito ampla no que se referia ao direito à saúde e que entendia 

que não poderia haver negativa de medicamentos se esses tivessem tratamento no país. 

Entendia que, aparentemente, essas pessoas não tinham direito ao pleito, e este existiria, se 

houvesse possibilidade real de cura da doença, que já se sabia não existir, já sendo certificado 
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por laudo de entidade especializada na doença. Desta feita, acolheu o pedido da União e votou 

pelo provimento do Recurso Extraordinário. 

Neste diapasão, houve grande debate acerca do tema, admitindo-se repercussão 

geral por tratar-se de fornecimento de medicamento e tratamento de alto custo, ausente na 

relação do SUS. 

Em setembro de 2008, houve um esclarecimento pelo Ministro Marco Aurelio do 

Mandado de Segurança impetrado pelo grupo com a enfermidade, o qual argumentou que 

uma Portaria do Ministério da Saúde admitia o tratamento de HIV e transplante de medula 

óssea no exterior, perfazendo ofensa à isonomia não concedê-los a possibilidade de também 

cumprir o tratamento no exterior.  

Sustentaram inclusive que situavam-se no âmbito da reserva do possível por 

depender de disponibilidade do erário, mas que com a CPMF – Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira – hoje extinta, seria possível o custeio das despesas médicas 

necessárias. 

O referido Ministro entendeu que não seria possível prevalecer o aspecto 

econômico sobre o direito à vida e à saúde, não podendo os cidadãos sofrerem obstáculos das 

autoridades para terem acesso a seus direitos, desprovendo o Recurso, sem adentrar no fato de 

haver ou não existência do tratamento no Brasil. 

No debate, o Ministro Menezes Direito rebateu exatamente o fato de o Ministro 

Marco Aurelio não ter analisado a questão de haver ou não tratamento no Brasil e entendia 

que o reconhecimento desse direito dependeria da existência de tratamento ou não no Brasil, o 

que não havia, nem no Brasil e nem em outro país, não devendo ser feito esse tipo de 

investimento por não prezar pela isonomia, além de se tratar de procedimento sem 

comprovação de resultados. 

O Ministro Marco Aurelio disse não tratar deste aspecto por não haver nada sobre 

o tratamento ser experimental ou sobre a habilitação dos profissionais brasileiros no Acórdão 

recorrido, afirmando que, com esse tratamento “a viúva não ficará mais pobre”. 

A Ministra Cármem Lúcia chamou atenção para uma circunstância probatória: 

não havia evidência de que esse tratamento inexistia, baseando-se apenas no que dizia a 

sentença.  

Como não havia abordagem sobre essa questão no Acórdão recorrido, apenas na 

Sentença, deu-se por haver uma dificuldade formal e questionou-se a possibilidade de, nesse 

caso, não reconhecer o Recurso por falta de Prequestionamento. 
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Nesse ponto, o Ministro Marco Aurelio demonstrou seu ponto de vista em relação 

à reserva do possível, auferindo que o Estado luta contra a escassez de receita devido às 

despesas excessivas com a administração pública e a dívida interna, não sendo motivo para 

sempre alegar a reserva do possível a fim de eximir-se de suas obrigações. 

O Ministro Ayres Britto pediu a palavra por também desejar fazer um contraponto 

entre Neoconstitucionalismo e a reserva do possível, o qual, pela importância neste estudo, 

será reproduzido na íntegra: 

 
Como essa Constituição dirigente se manifesta pelas chamadas políticas públicas, 

notadamente em campos de direitos fundamentais, como direito à saúde, esgrimido 

por Vossa Excelência, o direito à educação. Aí surge a discussão, por que tais 

direitos eminentemente sociais são direitos de prestação contra o Estado, são direitos 

de crédito contra o Estado a implicar o desembolso de recursos por parte do Estado. 

Diferentemente daqueles direitos clássicos que dizem com as liberdades individuais. 

Basta o Estado cruzar os braços para criar condições de gozo dos direitos de 

personalidade, dos direitos individuais. 

Aqui, não. São direitos sociais que só podem ser gozados na medida em que o 

Estado atue desembolsando recursos. Aí veio a ideia que Vossa Excelência combate 

e que eu em boa medida combato também: Bem, se os direitos sociais, notadamente 

no campo da saúde, da educação, da assistência à adolescência e à infância, são 

direitos de crédito contra o Estado, demandam prestação contra o Estado, 

desembolso de recursos, é preciso atentar para o fato de que os recursos 

orçamentários são escassos e pesa contra esses direitos uma cláusula de reserva 

financeira do possível. Mas eu entendo que essa reserva financeira seja uma 

desculpa cômoda por parte do Estado; é a mais cômoda das desculpas. 

E ele revitaliza uma tese das normas constitucionais programáticas que já estava 

superada, porque a idéia de norma constitucional programática é conservadora na 

medida em que inibe a eficácia da Constituição, justamente em que se faz mais 

necessária a presença do estado, os direitos fundamentais de índole social. Então, 

hoje, já não se fala em norma constitucional programática -  e aí eu me redimo, 

porque, desde o meu primeiro livro, eu falava de uma norma constitucional 

programática com maior entusiasmo; mas isso foi há vinte e seis anos. Eu, hoje, 

entendo que as normas constitucionais programáticas precisam ser redefinidas, 

repensadas, por que elas têm cumprido uma função conservadora. 79 

 

Diante da explanação do Ministro, foi posto em evidência o art. 5º, §1º, da 

Constituição Federal que leciona que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”80 e, embora faça parte das disposições que tratam de 

direitos individuais, vão além desses limites. E como a saúde é um direito fundamental, 

encaixa-se na concepção do artigo citado. 

Foi ventilado ainda que apesar da teoria das normas de caráter programático, o 

Supremo adota a eficácia imediata dos direitos fundamentais, que não são individuais por que 

                                            
79 Comentários do Ministro Ayres Britto sobre  a reserva do possível e os direitos fundamentais no RE 

368.564/DF, p. 88.  
80 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Brasilia. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 05 mai. 2014. 
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são “superindividuais” na medida em que eles fazem referência direta a um conteúdo humano, 

a natureza do próprio homem, ressaltando que, ao Supremo, o que interessa é a 

governabilidade que oriunde da Constituição. 

Após todo este amplo debate, não chegaram a um veredictum final, quando o 

Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. 

Em abril de 2011, foram retomados os debates em relação ao caso, iniciando com 

a explanação do Ministro Lewandowski, que reforçou não haver mais interesse prático no 

caso, uma vez que, como não houve efeito suspensivo, o Acórdão já devia ter sido executado 

imediatamente, prosseguindo com o debate apenas por se tratar de tema relevante para o 

mundo jurídico. 

Ressaltou que a intervenção judicial em políticas públicas relaciona-se à 

Tripartição de poderes e que deve ser buscado o equilíbrio do sistema freios e contrapesos, 

respeitando-se a as competências de cada poder no ordenamento jurídico.  

O Ministro cientificou que, quando o Judiciário direciona políticas públicas 

modifica o equilíbrio do sistema, havendo a necessidade, na realidade, de discutir-se meios 

para que cada poder cumpra as suas funções e obedeça seus limites, e que o Judiciário não 

determine subjetivamente direitos que deveriam ser contemplados universalmente. 

Desta feita, entendeu que o Acórdão recorrido, além de conferir caráter individual 

a um direito universal, interferiu na gestão do Estado e feriu a isonomia, definindo de maneira 

individualizada como ele deve distribuir seus recursos, bem como priorizando um tratamento 

no exterior, sobrepondo-o a demais enfermidades que atingem milhões de brasileiros. 

Entendeu pelo provimento do Recurso. 

O Ministro Luiz Fux iniciou seu voto falando sobre a esperança e que não acredita 

que a retinose pigmentar não tenha cura e que, se os cubanos eram especialistas na doença 

deveria haver alguma esperança de cura. 

O relator entendeu que, com o pós-positivismo, o direto precisaria ser aplicado ao 

caso concreto, partindo do princípio mais genérico ao mais específico, sendo vedado ao Poder 

Público e ao Judiciário, com base no parecer técnico que não reconhecesse o tratamento de 

retinose pigmentar em Cuba e na Portaria 763 que proíbe financiamento de tratamento no 

exterior pelo SUS, liberar o tratamento para um grupo de pessoas, dando provimento ao 

Recurso. 
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Neste diapasão, em 13/04/2011, a Turma negou provimento ao Recurso 

Extraordinário impetrado pela União, vencidos os votos do Ministro Relator Menezes Direito 

e do Ministro Ricardo Lewandowski. 

 

4.1.3 Análise do caso e do posicionamento dos Ministros à luz da reserva do possível e do 

Neoconstitucionalismo 

 

Diante do voto de cada Ministro do STF exposto anteriormente, percebe-se que há 

grande divergência no Judiciário em relação aos ideais do Neoconstitucionalismo e da reserva 

do possível. 

Se por um lado existe a consciência de que recursos financeiros não são infinitos, 

por outro, há a consciência de que cada homem é revestido de dignidade e falar de uma 

limitação, em se tratando de um caso concreto, é mais difícil, pois é encarada a situação de 

uma pessoa que sofre, recorrendo ao Judiciário às vezes como última esperança. 

De fato, não pode ser desconsiderado que existe uma escassez de bens, e não 

somente falando em direito à saúde.  A água é um bem em abundância, mas que já se encontra 

escasso em muitas regiões do Planeta. Há escassez no mercado de trabalho em determinadas 

áreas onde é maior a demanda de profissionais do que de emprego. Há escassez de vagas em 

creches, não sendo possível matricular todas as crianças que necessitam dela. Há limite de 

vagas em um concurso público, não sendo possível que todos que façam a prova ocupem um 

cargo.   

Gustavo Amaral e Danielle Melo fazem a seguinte reflexão em relação à escassez 

e a igualdade: 

 

Escassez, divisibilidade e homogeneidade dos meios materiais desafiam a visão 

igualitária do tratamento igual para todos. O postulado igualitário de oferecer tudo a 

todos, como na França, onde há admissão universal no jardim de infância, pode 

levar a um custo infactível, se, por exemplo, forem exigidos os padrões noruegueses 

de relação professor e área por criança. Dilema similar podemos ver no Brasil, onde 

há um sistema público de educação que se expande para chegar à universalidade, 

mas com padrão inferior ao necessário para dar aos alunos igualdade de 

oportunidades, mas há também, em paralelo, ilhas de excelência no ensino público, 

como, no Rio de Janeiro, os colégios aplicação da UERJ e da UFRJ, o colégio 

militar e o colégio naval, e, ainda, o Colégio Pedro II. Todos são custeados com 

recursos públicos, mas oferecem padrões de ensino bem mais elevados que as 

demais escolas públicas e a oferta de vagas segue padrão díspar das demais. 81 

 

                                            
81 AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima dos orçamentos? In: SARLET, Ingo Wolfgang; 

TIMM, Luciano Benetti. Direito Fundamentais, orçamento e "reserva do possível". Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008. Cap. 4. p. 97. 
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Os autores defendem ainda que nem sempre a defesa pela vida será combatida 

com medicamentos, mas com políticas públicas, que não têm sido observadas, como o 

crescimento da violência urbana, o péssimo atendimento em hospitais, as obras de 

infraestrutura urbana.82  

De fato, todos esses aspectos são de grande relevância e necessitam de políticas 

públicas emergenciais, mas, o que fazer quando se chega ao Magistrado um caso concreto de 

pessoa necessitada pedindo auxílio do Poder Público? 

Neste diapasão, surge a necessidade da análise do caso concreto, não sendo 

possível apenas indicar ser um caso de reserva orçamentária nem podendo somente exaltar-se 

os ideais que envolvem os direitos fundamentais. 

O caso em estudo trata de retinose pigmentar, doença hereditária que causa 

degeneração da retina, responsável pela captura de imagens. Atualmente ainda encontra-se 

incurável e o tratamento em Cuba também ainda não foi reconhecido pelos médicos 

brasileiros83, havendo, inclusive, quem diga que o tratamento em Cuba até tenha causado a 

piora de alguns pacientes, que passa pela estimulação elétrica da retina e ozonização do 

sangue.84  Há estudos ainda recentes sobre a possibilidade de tratamento com células-tronco, 

sendo, inclusive oferecido gratuitamente pelo SUS.85 

Em comunidade do facebook “Amigos com Retinose Pigmentar” os usuários 

compartilham informações sobre novidades e formas de minimizar a doença, principalmente 

informando uns aos outros os alimentos que devem ser ingeridos para que a doença não se 

desenvolva com tanta velocidade, havendo, inclusive, vários graus de desenvolvimento, desde 

pessoas que dirigem, trabalham e saem com a família normalmente a pessoas que não 

conseguem mais dirigir nem sair à noite.86 

                                            
82 AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Op. cit., p.96. 
83 CLINICA BELFORT (São Paulo). Retinose Pigmentar. Disponível em: 

<http://www.clinicabelfort.com.br/pt/sua-saude/doencas/retinose-pigmentar/>. Acesso em: 05 maio 2014. 
84 GONÇALVES, Elisabeto Ribeiro. Retinose pigmentar:fantasias e realidade. Dr. Elisabeto é chefe dos 

Serviços de Retina e Vítreo e de Eletrofisiologia Ocular do Instituo de Olhos de Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://retinosepigmentar1.blogspot.com.br/p/retinose-pigmentar-fantasias-e.html>. Acesso em: 05 maio 2014. 
85  RICARDO, Paulo. Tratamento de célula-tronco restaura visão de cego. 2013. Extraido do website 

Retinose Pigmentar Noticias. Disponível em: <http://retinosepigmentar1.blogspot.com.br/2013/05/tratamento-

de-celulas-tronco-restaura.html>. Acesso em: 05 maio 2014, bem como de: CMDV, Portal do Deficiente 

Visual. USP usa células-tronco adultas contra Retinose Pigmentar. Disponível em: 

<http://www.cmdv.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=562>. Acesso em: 05 maio 2014. 
86 É possível visualizar o depoimento dos portadores da doença em “Amigos cm Retinose Pigmentar”. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Amigos-com-Retinose-

Pigmentar/205101176201860?hc_location=timeline.> Acesso em: 05 mai. 2014. 

https://www.facebook.com/pages/Amigos-com-Retinose-Pigmentar/205101176201860?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Amigos-com-Retinose-Pigmentar/205101176201860?hc_location=timeline
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 Partindo desse pressuposto, percebe-se que, de certa forma, a decisão que 

concedeu o tratamento em Cuba não foi de grande ajuda para o Poder Público, haja vista que 

foi investido dinheiro Público em tratamento aventureiro, conforme acentua Ricardo Seibel: 

 

O direito à saúde a ser garantido pelo Estado deve ser baseado no uso racional de 

medicamentos de eficácia comprovada, prescritos de forma adequada e criteriosa, e 

observada sempre a ética profissional. Tratamentos aventureiros, de eficácia 

duvidosa, com substâncias proibidas ou ainda não indicadas no País, ou, ainda, com 

preferência  a determinadas marcas de medicamentos ou espécies de custo mais 

elevado não se enquadram em um direito à saúde efetivado mediante políticas 

públicas sérias. 87 

 

Conforme relatado, os tratamentos mais comuns e usuais são cuidados com a 

alimentação, medidas simples que não despenderiam grande montante financeiro quanto 

custear a viagem de um grupo de pessoas para tratamento no exterior. 

“A viúva não ficou mais pobre”, mas para um Estado de desigualdade e de 

grandes necessidades no Ministério da Saúde, foi uma grande perda. E uma grande perda não 

só por esse caso, mas por tantos outros que não é aprofundado o grau de real necessidade. 

Certamente, é possível a intervenção judicial para afastar lesão ou ameaça ao 

direito à saúde e há diversas ações ajuizadas nesse sentido, mas é necessária cautela por parte 

do Judiciário ao enfrentar essas situações, para que não seja desvirtuado o caráter da tutela 

jurisdicional, conforme aduz Leny Pereira Silva: 

 

Esse desvirtuamento muitas vezes decorre da falta de informação dos operadores do 

direito, no que diz respeito às políticas públicas de saúde e aos aspectos técnicos que 

envolvem a prescrição medicamentosa, outras vezes decorre da má-fé de 

profissionais médicos e da indústria farmacêutica. Algumas cautelas ou critérios 

devem ser observados no manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a 

intervenção jurisdicional na efetivação da assistência farmacêutica pelo Poder 

Público, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, 

conseqüentemente, à própria população.88 

 

O autor defende que deve ser analisada a procedência da medicação e o seu 

registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual é preparada para 

autorizar o uso de medicamentos e, algumas vezes há medicamento novos, que ainda não 

constam nas autorizações da ANVISA, não por serem falhos, mas devido a morosidade da 

pesquisa, sendo possível pleitear judicialmente medicamentos como esse principalmente se já 

forem regulamentados por agências de outros países: 

                                            
87 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Op. cit. 281. 
88 SILVA, Leny Pereira. Direito à saúde e o princípio da reserva do possível. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/DIREITO_A_SAUDE_por_Leny.pdf.  

Acesso em: 20 maio 2011., p. 40. 
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A entidade competente para proceder a essa inscrição – bem como a sua alteração, 

suspensão e cancelamento – é a Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

na forma das disposições da Lei nº 9.782/99 e da Lei nº 6.360/76. Assim, tanto o 

profissional médico, quando da prescrição, quanto o magistrado, quando da 

apreciação do pedido de fornecimento formulado em sede de ação judicial, devem 

atentar para a existência de registro do medicamento na Anvisa/MS. Não obstante, 

em algumas hipóteses, a inexistência de registro não impede a prescrição e, 

conseqüentemente, não impede a condenação judicial do Poder Público no 

fornecimento da substância. Existem substâncias modernas e eficazes no tratamento 

de determinadas doenças – em especial no tratamento de doenças raras e/ou graves – 

que são utilizadas há anos em diversos países (após terem sido aprovadas pelos 

respectivos órgãos de vigilância, a exemplo da FDA - Food and Drug 

Administration, nos Estados Unidos da América), mas não são vendidas ou 

produzidas no Brasil porque não tiveram concluído seu processo de registro na 

Anvisa/MS, cuja tramitação é demasiadamente morosa.89 

 

Sem a devida cautela por parte do Judiciário, não deveria ser possível a liberação 

de medicamentos e tratamentos não disponibilizados pela Legislação brasileira, que prevê 

limitações após estudo de viabilidade do fornecimento para a população. 

Mesmo com a ascensão dos ideais de uma Estado de Direito, nem sempre fornecer 

aquilo que foi pleiteado é a melhor saída para a implementação de uma saúde para todos. Ao 

passo que é dado a uma minoria um direito pleiteado, uma outra maioria resiste sem 

medicamentos básicos que constam na lista de medicamentos e tratamentos que deveriam ser 

fornecidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
89 SILVA, Leny Pereira. Op. cit., p. 42. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de uma análise inicial sobre o direito à saúde como um todo, conclui-se 

que a obrigação primária de prestá-lo à sociedade é do Estado, participando o setor privado 

apenas como caráter suplementar. 

 Apesar de o Estado ter esse dever, infelizmente, ele passa por limitações, haja 

vista que, para que seja efetivado, há dependência de uma questão orçamentária e, como todos 

os bens de valor ao homem, o dinheiro é um recurso limitado. Neste contexto, o direito à 

saúde também deverá ser sopesado pela reserva do possível, embora com bastante cautela, 

para que o Estado não se utilize dessa argumentação para eximir-se de suas obrigações.  

Tal direito não pode ser reduzido a uma limitação financeira. Atualmente, é 

predominante o neoconstitucionalismo, a qual vislumbra primordialmente a dignidade da 

pessoa humana e o Estado Social, devendo ser ponderada a defesa extrema da força dos 

contratos, que predominava no Direito Civil clássico, impondo a propriedade como o centro 

do ordenamento. Ademais, até mesmo a Legislação atualmente é interpretada pela força dos 

direitos fundamentais, sobre o qual foi embasada a Constituição Federal de 1988, sendo 

passível de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental as leis que não 

acompanharam esse ideal da Carta Magna, bem como passível de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade a Legislação pós 1988 que não tenha nascido em consonância com a Lei 

Maior. 

Nesse entendimento, aquele que ainda defende a supremacia dos contratos através 

da força do pacta sunt servanda ignora toda transformação histórica que a sociedade tenha 

vivenciado no pós-positivismo, desconsiderando os ideais de dignidade que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 dispõe. 

Não é correto quando os contratos que envolvem planos de saúde negam algo que 

está estipulado contratualmente em dissonância com o permitido pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, que disponibiliza suas diretrizes baseada na “Lei dos Planos de Saúde”. 

Porém, quando há consonância com as diretrizes da Agência Reguladora, não há sentido em 

condenar judicialmente os planos de saúde a custear a saúde de forma irrestrita, por duas 

razões. 

Primeiramente, conforme foi discutido, analisado e comprovado, os planos de 

saúde prestam serviço de caráter suplementar, sendo obrigação do Estado a prestação da 

saúde no que estiver além do estabelecido pela Legislação vigente de controle do setor 

privado. 
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O segundo ponto é que, para que essa Legislação seja criada, o Ministério da 

Saúde estuda e pesquisa a viabilidade e as condições dos tratamentos e medicamentos a serem 

liberados, contando com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além dos 

Conselhos de Medicina, para inserção, ou não, de medicamentos e tratamentos nos Rols de 

Procedimentos. 

Desta feita, não há que se falar, nem quando pleiteado judicialmente, em liberação 

de “tudo o que for necessário” a ser custeado pelo setor privado, pois, se para o Estado é 

oneroso e árduo custear a saúde irrestritamente, mais ainda será para o setor privado. 

Partindo desse pressuposto, caso o Estado seja demandado para o custeio de um 

tratamento ou medicamento, também deverão ser analisadas as condições para tanto, 

principalmente por que também há uma listagem de procedimentos elaborada pelo Ministério 

da Saúde (RENAME), com aprovação da Lei que regula o Sistema Único de Saúde. 

Resta em evidência que o Estado não pode alegar a reserva do possível para todas 

as questões que lhe chegam sobre política orçamentária, ainda mais quando se trata de um 

assunto tão sério quanto a saúde pública. Ademais, diante do todo exposto, sabe-se que o 

Brasil não tem priorizado a distribuição de recursos para a saúde, tornando discutível o 

assunto da gestão de orçamentos, não só em relação à saúde, mas tantas outras áreas 

prioritárias como educação, transporte, moradia, ainda tão carentes de políticas públicas 

decentes. 

Ocorre, porém, que não se pode apenas discutir as políticas públicas e não chegar 

a uma decisão. Quando chega um caso concreto ao Judiciário, ele deve lidar com os recursos 

e com a situação da saúde no contexto imediato. Analisar o caso concreto é a melhor solução. 

Tal análise deve ser feita não somente olhando para a situação do indivíduo que 

pleiteia determinado tratamento ou medicamento, mas a situação da saúde como um todo, e 

neste ponto será fundamental o Judiciário se ater as disposições prestadas pelo Ministério da 

Saúde sobre aquele benefício que o indivíduo pleiteia, principalmente por que há o 

envolvimento de recursos financeiros que não serão repostos em caso de uma aventura ou de 

testes. Para tratamentos experimentais há Fundações e Universidades que, até mesmo em 

parceria com o Governo, estudam novas formas de tratamento, financiados por entes públicos 

e privados, podendo até mesmo haver algum investimento do Ministério da Saúde, o qual 

deverá passar por uma proposta e autorização para utilização de recursos para essa finalidade. 

Essa circunstância é diversa de uma decisão em que imediatamente deverá ser 

custeado e retirado dos cofres públicos um determinado valor para o tratamento ou para 
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compra de remédios que não são reconhecidos pelo Ministério da Saúde para uma pessoa ou 

um grupo. Enquanto isso, serviços básicos de saúde, remédios mínimos que constam na 

listagem aprovada pela ANVISA, materiais óbvios para o atendimento, como carência de 

leitos e fraldas geriátricas, ainda faltam em hospitais. 

Ao analisar o caso concreto, o Judiciário precisa perceber se não há um outro 

procedimento utilizado no Brasil ou medicamento genérico que faça o mesmo efeito, pedindo 

que sejam consultadas opiniões de outros profissionais, solicitando outros laudos e 

trabalhando com afinco em busca de outras soluções. 

Esses cuidados são fundamentais para que não haja o favorecimento de uns 

poucos que tem a possibilidade de entrar na justiça para pleitear um determinado 

procedimento e conseguiram seu intento, enquanto outros não logram êxito, quer tenham o 

mesmo problema, quer tenham outros, mais simples ou mais graves de solucionar. 

Quando o Judiciário determina que um medicamento ou tratamento seja liberado, 

sem que tenha acordo dos órgãos de controle, a população é induzida a crer que o Estado está 

cumprindo o seu dever de prestar a saúde, mas na realidade está apenas buscando uma 

“solução” imediata, que poderá ser repetida futuramente. Depois de analisado o caso concreto, 

caso percebam a possibilidade e a viabilidade do tratamento de forma séria, uma solução 

interessante seria tornar a decisão vinculante, a fim de favorecer o acesso a todos que 

desejassem o mesmo procedimento. 

Ademais, ainda que se note a ineficiência do Legislativo e do Executivo em 

relação às políticas públicas, o Judiciário deve atentar para não invadir a separação de poderes 

quando determina o que está além de sua competência, se posicionando em relação ao abuso 

de leis e atos normativos que estejam de encontro aos Princípios e direitos defesos pelas 

Constituição, devendo ser utilizados os meios que lhe são propícios, como o questionamento 

da constitucionalidade. 
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