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RESUMO 

A importância da pesquisa sobre o tema “A prestação jurisdicional à tutela da saúde como 
meio de efetivação da Constituição” se insere no atual contexto vivenciado pela Teoria do 
Estado e do Direito em que se sobreleva a função e o poder-dever do Judiciário na efetivação 
dos direitos fundamentais, sobretudo no que concerne ao controle de políticas públicas 
necessárias à manutenção do mínimo vital, em razão da dignidade da pessoa humana. 
Dentro dessa temática, é necessária a abordagem dos limites de atuação do Poder Judiciário, 
sem que se configure violação à separação dos Poderes, tendo como vetor de pesquisa não 
somente as correntes teóricas e doutrinárias, mas também a realidade prática do tema, 
sobretudo, a partir da análise jurisprudencial. 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Saúde. Efetivação Judicial. Separação dos Poderes. 
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INTRODUÇÃO 

 Dizer que a história da humanidade e das sociedades se confunde com a ideia e com a 

história do Estado é descabido, visto que se percebem ao longo da História outras formas de 

organização social, como os clãs e as tribos, sendo correto afirmar que o Direito precede ao 

Estado, encarando o Direito como toda e qualquer forma social de compartilhamento de 

liberdades, sendo indissociáveis as noções de sociedade e de Direito, consagrada no célebre 

brocado romano Ubi societas, ibi jus. 

 Enquanto não se percebia a noção de Estado, não se concebia a perspectiva de relação 

entre uma entidade autônoma titular do Poder e os indivíduos singularmente considerados, de 

modo que as relações eram consideradas do indivíduo para com todos ou para com alguém, 

mas não para um ente autônomo. 

 Com a ideia de Estado, passou a existir relação direta entre o indivíduo e o Poder, seja 

como servo, em épocas do Estado Egípcio; seja como súdito, em épocas de Estado 

Absolutista; seja como cidadão em épocas do Estado de Direito. 

 Aclara-se que a noção de poder estatal não está obrigatoriamente ligada à ideia de 

poder do povo, pois o Estado representa o detentor do poder. Célebre a frase do rei francês 

Luis XIV - "L'État c'est moi" (“O Estado sou eu”). 

 Em razão dos objetivos do presente trabalho, far-se-á um corte histórico para a análise  

do indivíduo em face do Estado, quando da ideia de Estado de Direito. 

 A ideia de Estado de Direito, em suma, significa a submissão do Estado ao Direito. O 

Estado, como entidade autônoma criada pela soberania popular, a fim de controlar as relações 

sociais não é visto como absoluto, mas instrumental: serve à generalidade, à coletividade, é 

instrumento para a possibilidade de que os direitos humanos básicos, os ditos direitos 

fundamentais, possam subsistir. Como explica o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, 

o estado a relação estatal é serviente. (MELLO, 2010, p.81) 

 Assim, o indivíduo pode se opor em relação ao Estado para que não haja violação 

desses direitos. 



 

 
 

 Dentro dessa perspectiva, é necessário saber quais são esses tais direitos que são 

oponíveis em relação ao Estado e como o Estado é capaz de respeitá-los.  

 Essa noção de direito oponível contra o Estado traduz a noção primeira de direitos 

fundamentais. 

 Identificar os limites objetivos desses direitos fundamentais e a sua forma de 

concretização são indispensáveis para a análise de se a prestação à saúde integra esse rol e 

como o Estado deve tutelar esse direito, além de saber quem são os destinatários e quais as 

medidas que podem tomar para efetivar tal direito. 

 Não por outra razão, o primeiro capítulo do presente trabalho terá como objeto a 

análise dos direitos fundamentais, sua historicidade, dimensões e contornos, de modo a 

perceber o direito à saúde como direito fundamental. 

 Em seguida, no segundo capítulo, abordar-se-á especificamente o direito à saúde, sua 

evolução histórica, sua concepção como direito fundamental do indivíduo oponível em face 

do Estado, bem como em face de quais entes se pode opôr tal direito, visto que o Brasil por 

ser um estado federal de terceiro grau tem suas competências divididas entre União, Estados e 

Distrito Federal e Municípios. 

 Por fim, no terceiro e último capítulo, trabalhar-se-á especificamente com a função do 

Judiciário no processo de concretização do direito à saúde, identificando os seus limites sem 

que haja um esvaziamento do conteúdo do direito, mas também sem que haja uma invasão nas 

esferas de competências legislativas e executivas, analisando, em especial, o problema da 

chamada reserva do possível. 

 A metodologia utilizada se dá com enfoque doutrinário e também jurisprudencial, 

sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em razão dos 

misteres unificante de matéria constitucional e federal das Egrégias Cortes.  

  

 

 



 

 
 

1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 A ideia original de direitos fundamentais é decorrente da Teoria 

Constitucionalista, que por sua vez se inspirou no Iluminismo do século XVIII. Vem, 

contudo, sendo, redefinida constantemente, de tal modo que se faz necessário entender a 

evolução histórica desses direitos tidos como fundamentais para que se compreenda o atual 

significado da expressão.  

1.1. NOÇÕES GERAIS 

 Pela própria etimologia da expressão “direitos fundamentais” é possível 

concluir que são os direitos que dão fundamento a alguma coisa, e essa alguma coisa que é 

fundamentada pelos ditos direitos fundamentais mudou e continua mudando bastante ao longo 

da História. 

 Para uma compreensão mais apurada desse fenômeno jurídico, faz-se 

necessária a análise do momento anterior a ele: qual seja, o Estado Absolutista. 

 Com a formação dos Estados Nacionais europeus e o rompimento com a ordem 

feudal, passou-se a perceber a relação de Estado como uma relação de Poder entre o rei, 

soberano, e a população, súdita. A relação, embora não mais fosse servil, demonstrava uma 

diferenciação insuperável entre a nobreza e a plebe, numa espécie de categorização das 

pessoas. 

 Para justificar essa relação de Poder, destaca-se a Teoria do Poder Divino dos 

Reis, em que aquela condição era devida por uma suposta vontade de Deus. 

 Assim, a relação do indivíduo para com o Estado era determinada pela vontade 

do rei, pois seria a própria vontade de Deus.  

 Afora os contextos fáticos, sociais e econômicos, sobretudo impulsionados 

pelo crescimento da classe burguesa, que buscava o Poder Político para ver seus interesses 

resguardados, a chamada Teoria do Poder Divino dos Reis era insustentável até do ponto de 

vista teórico, porque se dissocia da noção do Cristianismo, em que supostamente se apoiaria. 

 Ensina Gilmar Ferreira Mendes que o  foi com o Cristianismo que a ideia de 

dignidade única do homem ganhou relevância a ponto de ensejar uma proteção especial. A 



 

 
 

ideia de que o homem é imagem e semelhança de Deus traz em si valor à natureza humana e 

esse valor deve ser tido como vetor para o direito positivo. (MENDES, 2009, p. 266). 

 Nessa perspectiva, conforme ensina Bobbio, houve uma inversão de 

perspectiva quando passou-se a perceber os direitos do homem, e não a relação de súdito, o 

Estado passou a ser encarado como instrumental para o cidadão, e não um fim para os súditos. 

(BOBBIO apud MENDES, 2009, p. 270) 

 Assim, forma-se um dos pilares da ideia de Constitucionalismo. Era necessário 

um documento formal que consagrasse isso. Não por outro motivo, a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789, afirmava categoricamente em seu item XVI que não 

haveria Constituição se não houvesse expressão de direitos fundamentais e de separação dos 

Poderes. 

 Dentro disso, era necessário traçar quais seriam tais direitos que seriam 

fundamento para o homem, diante de sua nova condição, de cidadão, e não de súdito. 

 Essa questão, a delimitação dos direitos fundamentais, marcou essa transição 

histórica, e marca até hoje, muitos conflitos jurídicos: saber se determinado interesse é direito, 

e sendo direito se é fundamental ao homem. 

 Para responder tal questionamento, surgiram várias teorias, das mais diversas e 

das mais contraditórias. Para os jusnaturalistas, haveria direitos fundamentais inatos à própria 

condição de ser ser humano, em todos os tempos e em todos os lugares. Para os positivistas, 

os direitos do homem são faculdades outorgadas pela Lei. Já para os idealistas, seriam tão 

somente ideias que são concretizadas historicamente. 

 Independentemente de qual corrente jusfilosófica se adote, o fato é que as 

condições reais, de conflitos de poder, foram incorporando ou não tais direitos fundamentais. 

Não basta que se justifique no plano das ideias, o conflito político existe, e muitas vezes 

relegam as ideais. 

1.2. HISTORICIDADE 

 Como já apresentado, independentemente de qual corrente justificadora se 

admita, os direitos fundamentais não foram percebidos e incorporados de uma vez. Em 

verdade, são produtos da História, ao menos do ponto de vista prático, pois se se considerar a 



 

 
 

corrente jusnaturalista, eles sempre existiram e existem, independentemente de cultura ou de 

respeito a eles. 

 Os primeiros direitos fundamentais reconhecidos, com a ruptura com o Regime 

Absolutista europeu, demonstram os interesses dos grandes beneficiados com esse 

rompimento: a burguesia. 

 As ideias de Locke favoreciam a isso: pensava-se que todo homem ao nascer 

teria direito à própria vida, à liberdade e à propriedade privada, conforme se extrai da sua 

Carta pela Tolerância, escrita em 1632: 

“Parece-me que a comunidade é uma sociedade de homens constituída apenas para 
a preservação e melhoria dos bens civis de seus membros. Denomino de bens civis 
a vida, a liberdade, a saúde física e a libertação da dor, e a posse de coisas 
externas, tais como terras, dinheiro, móveis, etc.”1 

 Esses foram os primeiros direitos fundamentais a serem consagrados na 

História, e o Estado existiria precipuamente para garanti-los, traduzindo-se num 

comportamento omissivo, negativo, absenteísta, resguardando a individualidade. 

 Ocorre que tais direitos são indeterminados, não por outro motivo até hoje se 

discute nas diversas Cortes Constitucionais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, o que 

seja a vida, quando começa, bem como o que seja liberdade e se a propriedade privada seria 

ou não absoluta. 

 Percebe-se, portanto, que a tais direitos precisam ser densificados, sob pena 

de nada representarem.  

 Quando da constatação de tais direitos, pós Revolução Francesa, foram 

considerados ao extremo, de modo, por exemplo, que a liberdade não poderia ser suprimida 

senão pela lei, nos estritos mínimos à existência social. Do mesmo modo, a propriedade 

privada gozava de status absoluto, não sendo atacada pelas atuais ideias de função social e 

de função ambiental. 

 Essas ideias, que, num primeiro momento, séculos XVIII e XIX, encantaram, 

mostraram-se insuficientes. 

                                                 
1LOCK, Jonh. Carta acerca da tolerância. Disponível em  <http://pt.scribd.com/doc/175362556/JOHN-
LOCKE-carta-acerca-da-tolerancia-pdf> , acesso em 12.11.2013, às 08:35 



 

 
 

 A percepção absoluta da liberdade e da propriedade privada, aliada à 

concentração do capital e ao fenômeno da Revolução Industrial, levou à exploração do 

trabalho infantil, grandes jornadas de trabalho, falta de proteção à saúde, não oferecimento 

de educação.  

 Notou-se que, paradoxalmente, o exercício pleno da liberdade levaria à não-

liberdade, pois se perderia a capacidade de agir, tendo simplesmente que reagir às condições 

impostas. 

 A ideia de um Estado mínimo-garantidor, voltado apenas a garantir a vida, a 

liberdade e a propriedade privada não mais subsistia dentro da ideia precursora dos direitos 

humanos, de que o ser humano teria dignidade pelo simples fato de ser ser humano, criado à 

imagem e semelhança de Deus. 

 Era necessário ao Estado garantir essa dignidade através de políticas 

positivas, materiais, através de ações que buscassem dar um novo contorno ao conteúdo da 

vida, da liberdade e da propriedade privada. 

 Perceba-se que não se rompe com os primeiros direitos fundamentais, de 

modo que tão somente eles são redimensionados. 

 Ensina Paulo Bonavides que os direitos materiais não extirparam os direitos 

individuais, mas para lhes deram dimensão nova, mais rica de promessas em um novo 

cenário social. (BONAVIDES apud MENDES, 2009, p. 298) 

 Assim, surgem as legislações trabalhistas, impondo limites de idade mínima 

ao trabalho e às jornadas; surge ou é aperfeiçoado o sistema de saúde público, destacando-se 

no Brasil, as Casas de Misericórdia. 

 E mais, tais matérias não foram conquistadas no plano ordinário, foram 

percebidas e conquistadas como direitos fundamentais. 

 O Estado passa a ser percebido socialmente. Por isso, é comum a expressão 

Estado Social de Direito, conjugando as ideias de um Estado afeto aos direitos fundamentais 

materiais, bem como sua submissão à ordem jurídica. 



 

 
 

 Destacam-se as constituições mexicana de 1917 e da República de Weimar de 

1919 como grandes exemplos de textos constitucionais consagradores de direitos sociais. 

 Apesar desse grande avanço, o Estado ainda não era percebido como própria 

corporificação da coletividade. A relação de serviência do Estado para com a coletividade, 

bem anotada pelo Professor Celso Antônio Bandeira de Melo precisava ser aprimorada com 

a efetiva participação popular na formação da vontade do Estado. (MELLO, 2010, p.81) 

 Além de garantir os direitos individuais e promover o bem-estar social, era 

necessário que os próprios cidadãos fossem ativos na construção do Estado, e não passivos. 

essa noção de Democracia real propicia a concepção do chamado Estado Democrático de 

Direito. 

 É possível perceber que a história dos direitos fundamentais apresenta três 

fases bem definidas: a primeira, de um Estado absenteísta, de postura negativa; a segunda 

de um Estado promovente, de postura positiva, e a terceira de um Estado participativo, que 

conta com a efetiva contribuição social. 

 Não por outra razão, no ano de 1979, em aula inaugural no Curso do Instituto 

Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo, o jurista Karel VASAK utilizou, pela 

primeira vez, a expressão "gerações de direitos do homem", buscando, metaforicamente, 

demonstrar a evolução dos direitos humanos com base no lema da revolução francesa 

(liberdade, igualdade e fraternidade). 

 A ideia de gerações de direitos fundamentais não deve ser compreendida 

como revogatórias, em que uma exclui a outra, mas sim com complementariedade. E mais, 

os direitos fundamentais são de tal modo interligados, que é impossível que haja liberdade, 

sem que haja igualdade, nem fraternidade. A percepção atual dos direitos fundamentais 

passa pela noção de interdependência e de indissocialibidade, conforme ensina a professora 

Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2012, p.51) 

1.3. DOS DIREITOS À PRESTAÇÃO MATERIAL 

 Conforme já apresentado, a ideia original de que os direitos fundamentais 

deveriam se limitar a proteger os cidadãos das investidas do Estado, em clara oposição ao 

Estado Absolutista, encantou num primeiro momento. 



 

 
 

 No entanto, as chamadas liberdades negativas, isto é, a abstenção do Estado 

quanto aos direitos de vida, de liberdade e de propriedade, não conseguia propiciar ao 

indivíduo o pleno exercício de tais direitos, na medida em que as desigualdades sociais e 

econômicas suprimiam-nos.  

 Vivia-se o esplendor da Revolução Industrial, a produção aumentava e 

ganhava contornos de produção em escala, deixando de ser artesanal, e a população que 

constituía a antiga plebe não mais era subjulgada pelo “sangue”, mas sim pelo capital. A 

noção de domínio transmuda-se de nobiliárquico/hereditário para burguês/capitalista. 

 Estava claro que não havia conseguido os chamados direitos fundamentais 

transformar efetivamente a vida das pessoas. Alterou-se, em verdade, a noção de Estado e 

de legitimidade do poder, mas, do ponto de vista prático, os ex-servos que trabalhavam nos 

feudos passaram a trabalhar nas fábricas.  

 É certo que a estratificação social típica da realeza não mais existia, de modo 

que um sujeito pobre eventualmente poderia se tornar rico, mas perceba-se que não somente 

a raridade de isso ocorrer, tal fato em nada alteraria o sistema, pois a estrutura permaneceria 

a mesma, no binômio explorador/explorado. 

 E mais, tal liberdade, percebida em extremos, era capaz levar a absurdos 

como a suposta liberdade de crianças de idades ínfimas, como 7 (sete) anos ou 8 (oito) de 

idade submetida a jornada de trabalho de mais de 12 (doze) horas diárias. 

 Não obstante o erro teórico da expressão “massa de pessoas”, visto que cada 

pessoa tem sua individualidade, era exatamente essa noção de que se tinha: as pessoas eram 

consideradas em massa, como parte do sistema produtivo burguês, como uma “peça da 

engrenagem”. 

 Diante desse contexto, vários movimentos ocorreram no mundo, seja no 

mundo das ideias, seja no mundo dos fenômenos. No mundo das ideias, surgem as ideias de 

Marx que se apresentam como uma outra solução ao sistema posto. No mundo dos 

fenômenos destaca-se o aparecimento dos diversos sindicatos em todo o mundo, como 

tentativa de contraposição ao poder do capital. 



 

 
 

 Essa suposta liberdade atingia diretamente o direito à vida, que é o que mais 

interessa ao estudo do presente trabalho. 

 Se no suposto exercício da liberdade se pudesse trabalhar jornadas 

exageradas e em condições precárias, numa concepção um tanto “eufêmica”, a decorrência 

lógica disso seria o prejuízo à saúde, levando muita vez à morte. 

 Ademais, o problema não se limitava à causação do prejuízo à saúde, mas 

também era percebido na falta de reparação a ela. 

 No exercício da “liberdade”, o direito à saúde estava limitado ao pagamento 

por ele, às iniciativas privadas, afinal o Estado era absenteísta, de tal modo que os operários, 

a rigor, não detinham condições financeiras de procurar tratamento médico. Tal fato, 

contudo, não prejudicava o modo de produção industrial, pois havia uma grande massa de 

reserva a ser chamada prontamente a substituir eventual trabalhador morto ou doente; essa 

massa garantia o barateamento do preço do serviço, bem como a substituição imediata dele. 

 Dentro desse cenário, como já explicitado, houve reações ideológicas e 

fáticas, de tal modo que a situação estava ficando insustentável. Greves recorrentes, 

“quebra-quebras”, mas, sem dúvida, foi o exemplo da Revolução Russa de 1917, embora 

não se tratasse de um país industrial propriamente dito, que acelerou o processo de 

concessões pelo capital, visto que já existia no mundo um exemplo de que os operários 

conseguiram o Poder. 

 Assim, a ordem jurídica incorporou a ideia de que o Estado não deveria tão 

somente se abster para defender, mas também limitar a liberdade para que paradoxalmente 

ela pudesse existir,  bem como prestar condições à vida a vida e a propriedade.  

 O professor Gilmar Mendes sintetiza com maestria a ideia:  

Os direitos de defesa, conforme a própria denominação os designa, oferecem 
proteção ao indivíduo contra uma ação, apreciada como imprópria, do Estado. Já 
os direitos a prestação parte do suposto de que o Estado deve agir para libertar os 
indivíduos das necessidades. Figuram direitos de promoção. Surgem da vontade de 
estabelecer uma ‘igualdade efetiva e solidária entre todos os membros da 
comunidade política’. São direitos que se realizam por intermédio do Estado.  

Se os direitos de defesa asseguram liberdades, os direitos prestacionais buscam 
favorecer as condições materiais indispensáveis ao desfrute efetivo dessas 
liberdades. Os direitos a prestação supõem que, para a conquista e manutenção da 



 

 
 

liberdade, os Poderes Públicos devem assumir comportamento ativo na sociedade 
civil.  

O traço característico dos direitos a prestação está em que se referem a uma 
exigência de prestação positiva, e não de uma omissão. Na relação jurídica, ao 
direito prestacional corresponde uma obrigação de fazer ou de dar.

 (MENDES, 
2009, pp. 290-291) 

 Assim, a noção de direito a prestação engloba tanto a ideia de o direito a uma 

prestação jurídica,  da elaboração de normas estatais capazes de satisfazer essa percepção de 

Estado Social, bem como o direito a uma prestação material, apta a fazer valer, na prática, 

tais direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. DO DIREITO À SAÚDE 

 Compreendida a percepção dos direitos fundamentais cumpre a análise 

específica do direito à saúde, entendido dentro da percepção apresentada no capítulo 

anterior, identificando-se como direito fundamental de segunda geração ou de segunda 

dimensão. 

2.1. NOÇÕES GERAIS E HISTÓRICO 

 Como já demonstrado no capítulo antecedente, a ideia de direito à saúde 

surge  em meados da primeira metade do século XX, na chamada segunda geração de 

direitos fundamentais. 

 Até então, no Brasil, especificamente, a saúde não tivera a ideia de um direito 

à prestação oponível contra o Estado a fim de resguardar sua vida, mas sim como um dever 

de se sujeitar às medidas sanitárias impostas pelo Estado. Destaca-se o fato de a 

Constituição de 1891 não trazer em todo seu texto as palavras saúde ou sanitária, 

demonstrando que tais diretos não eram percebidos pelo legislador constituinte. 

 Exemplificando essa noção de saúde como um dever, e não propriamente 

como um direito, percebe-se nesse momento a chamada Revolta da Vacina, ocorrida no Rio 

de Janeiro, em 1904 em que a população se revoltou contra a vacinação obrigatória contra a 

varíola, pois não havia informações adequadas de tal ato, gerando temor no povo. 

 Reitera-se com isso que até esse momento a saúde era percebida como um 

dever, pois o bom estado de saúde do indivíduo era fundamental à coletividade, evitando 

grandes epidemias, não se considerando como fim em si mesmo o próprio indivíduo, mas 

meio para a coletividade. 

 Tal situação restou por alterada pela Carta de 1934, fortemente influenciada 

pelas ideias de direitos sociais surgidas na Europa, em que se destaca a Constituição de 

Weimar de 1919. 

 A nossa Constituição de 1934, muito embora a breve duração, foi um marco 

na consagração do direito da prestação à saúde como um direito fundamental. Dispunha seu 

art. 121, §1º, alínea “h”, in verbis: 



 

 
 

Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.  
§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além 
de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:  
h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo 
do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante 
contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a 
favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidentes de trabalho ou de morte;  

 

 Não obstante, o direito à saúde ainda não fosse encarado como um direito de 

todos, adquirido pelo simples fato de ser um ser humano, mas como um direito 

intrinsecamente ligado à decorrência do trabalho, nota-se o avanço em relação à 

constituição anterior. 

 Merece atenção também o disposto no art. 10, II cuja transcrição literal se faz 

necessária para que se atente a dois pontos: 

Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:  
II - cuidar da saúde e assistência públicas;  

 
 

 O primeiro ponto que se destaca é a competência concorrente da União e dos 

Estados, denotando a ideia de solidariedade desses entes quanto ao cuidado da saúde. 

Lembre-se que nesse momento os municípios não detinham o status de entes federativos, 

condição adquirida tão somente com a Constituição de 1988. 

 O segundo ponto que merece atenção é a palavra “cuidar”, donde se pode 

inferir que a Constituição demonstrava a necessidade de a União e os Estados efetivamente 

prestarem a saúde aos trabalhadores. 

 Com o golpe do Estado Novo em 1937, instaurou-se um regime ditatorial, de 

tal modo que os direitos fundamentais, em geral, ficaram ao arbítrio de Vargas. 

 Assim, a competência para tratar da saúde foi centralizada à União, mas seu 

aspecto subjetivo foi ampliado. O art. 16, inciso XXVII dessa Carta ampliou o direito à 

saúde às crianças, não mais se limitando aos trabalhadores. 



 

 
 

 A Constituição de 1946, ampliou ainda mais o alcance subjetivo do Direito à 

Saúde, não se limitando a discriminar os destinatários, muito embora tenha mantido a 

competência exclusiva da União para tratar sobre o tema, conforme se apreende do art. 5º, 

XV, “b”. 

 Sob a vigência dessa ordem constitucional, o reforço à saúde foi acentuado e 

se destacou o movimento de municipalização do dever de prestação. O sítio na internet do 

Ministério da Saúde, em página intitulada “Do Sanitarismo à Municipalização” explica com 

singeleza e clareza tal movimento: 

o Ministério da Saúde só veio a ser instituído no dia 25 de julho de 
1953, com a Lei nº 1.920, que desdobrou o então Ministério da 
Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e Educação e Cultura. 
A partir da sua criação, o Ministério passou a encarregar-se, 
especificamente, das atividades até então de responsabilidade do 
Departamento Nacional de Saúde (DNS), mantendo a mesma 
estrutura que, na época, não era suficiente para dar ao órgão 
governamental o perfil de Secretaria de Estado, apropriado para 
atender aos importantes problemas da saúde pública existentes. Na 
verdade, o Ministério limitava-se a ação legal e a mera divisão das 
atividades de saúde e educação, antes incorporadas num só 
ministério. Mesmo sendo a principal unidade administrativa de ação 
sanitária direta do Governo, essa função continuava, ainda, 
distribuída por vários ministérios e autarquias, com pulverização de 
recursos financeiros e dispersão do pessoal técnico, ficando alguns 
vinculados a órgãos de administração direta, outros às autarquias e 
fundações. 

Três anos após a criação do Ministério, em 1956, surge o 
Departamento Nacional de Endemias Rurais,  que tinha como 
finalidade organizar e executar os serviços de investigação e de 
combate à malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, 
febre amarela e outras endemias existentes no país, de acordo com as 
conveniências técnicas e administrativas. 

O Instituto Oswaldo Cruz preservava sua condição de órgão de 
investigação, pesquisa e produção de vacinas. A Escola Nacional de 
Saúde Pública incumbia-se da formação e aperfeiçoamento de pessoal 
e o antigo Serviço Especial de Saúde Pública atuava no campo da 
demonstração de técnicas sanitárias e serviços de emergência a 
necessitarem de pronta mobilização, sem prejuízo de sua ação 
executiva direta, no campo do saneamento e da assistência médico-
sanitária aos estados. 

No início dos anos 60, a desigualdade social, marcada pela baixa renda 
per capita e a alta concentração de riquezas, ganha dimensão no 
discurso dos sanitaristas em torno das relações entre saúde e 
desenvolvimento. O planejamento de metas de crescimento e de 
melhorias, conduziram o que alguns pesquisadores intitularam como a 
grande panacéia dos anos 60 - o planejamento global e o planejamento 
em saúde.   As propostas para adequar os serviços de saúde pública à 
realidade diagnosticada pelos sanitaristas desenvolvimentistas tiveram 



 

 
 

marcos importantes, como a formulação da Política Nacional de Saúde 
na gestão do então ministro, Estácio Souto-Maior, em 1961, com o 
objetivo de redefinir a identidade do Ministério da Saúde e colocá-lo 
em sintonia com os avanços verificados na esfera econômico-social. 

Outro marco da história da saúde no âmbito ministerial ocorreu em 
1963, com a realização da III Conferência Nacional da Saúde (CNS), 
convocada pelo ministro Wilson Fadul, árduo defensor da tese de 
municipalização. A Conferência propunha a reordenação dos serviços 
de assistência médico-sanitária e alinhamentos gerais para determinar 
uma nova divisão das atribuições e responsabilidades entre os níveis 
político-administrativos da Federação visando, sobretudo, a 
municipalização. 

Em 1964, os militares assumem o governo e Raymundo de Brito 
firma-se como ministro da saúde e reitera o propósito de incorporar ao 
MS a assistência médica da Previdência Social, dentro da proposta de 
fixar um Plano Nacional de Saúde segundo as diretrizes da III 
Conferência Nacional de Saúde. 

Com a implantação da Reforma Administrativa Federal, em 25 de 
fevereiro de 1967, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o 
responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de 
Saúde, que até então não havia saído do papel. Ficaram as seguintes 
áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e 
paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de 
fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, 
medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.2 

 A Carta de 1967 reflete, obviamente, a centralização política de um regime 

ditatorial. Não por outra razão, o seu art. 8º, XIV, atribuía a competência à União para tratar 

dos assuntos referentes à saúde e o inciso XVII, alínea “c” desse mesmo dispositivo 

conferia competência legislativa exclusiva também à União. 

 Ressalta-se, contudo, que esse mesmo art. 8º, XIV, previa a elaboração de 

planos regionais de desenvolvimento. E mais, em razão do movimento de municipalização 

já mencionado, o art. 25, §4º, previa parte do repasse de verbas da União ao Fundo de 

Municípios deveria ser aplicado na saúde. 

 Assim, é correto concluir que, muito embora, a centralização peculiar de um 

regime de exceção, a perspectiva regionalizada e municipalizada foi contemplada, de modo 

mitigado, é verdade, mas não suprimida. 

 

                                                 
2 <<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=126>>, acesso em 10.10.2013, às 
16:27. 
 



 

 
 

2.2. DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 Como se pode perceber pelo histórico apontado das constituições brasileiras, 

à exceção da Constituição vigente, que será abordada neste subtópico, a noção de direito 

fundamental à saúde na constituição surgiu em 1934 e foi se ampliando ao decorrer das 

outras cartas. Foi, contudo, a Constituição de 1988 a que mais albergou tal direito, trazendo 

em seu texto amplo disciplinamento, corriqueiro até pela sua opção por prolixidade. 

 Já no caput do art. 6º, a CF/88 consagra a saúde como direito social, deixando 

explícita sua posição de direito fundamental, e estabelece com cristalina clareza, que não 

demanda grandes esforços hermenêuticos, em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado. 

 Apenas a partir dessas pequenas expressões “direito de todos” e “dever do 

Estado”, já se pode tirar grandes conclusões.  

 A primeira delas é que o direito fundamental à saúde é de todos, 

indiscriminadamente, independentemente de etnia, condição social, econômica, cultural, 

idade, sexo. Assim, o mesmo direito que um pobre tem de ir a um hospital estatal é o 

mesmo de um rico, não se podendo obstar o acesso desse último por sua condição 

econômica. 

 A segunda é que é dever do Estado, cuja obrigação, do ponto de vista 

subjetivo passivo, será analisado no subtópico seguinte revela ao mesmo tempo seu poder 

garantidor, mas também demonstra a natureza programática da norma, cuja eficácia positiva 

não é autoaplicável. 

“Consagrado no art. 6º de nossa Constituição, é nos arts. 196 e ss. 
que o direito à saúde encontrou sua maior concretização ao nível 
normativo-constitucional. Mesmo assim, basta uma leitura 
superficial dos dispositivos pertinentes (arts. 196 a 200) para que se 
perceba que nos encontramos, em verdade, no que diz com a forma 
de positivação, diante de normas de cunho programático 
(impositivo), enunciando (no art. 196) que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, além de impor aos poderes públicos uma série de 
tarefas nessa seara (como a de promover políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos, além de estabelecer o acesso universal e igualitário às ações 
e prestações nesta esfera).” (SARLET, 2001, p.301) 



 

 
 

 Diante dessa eficácia limitada do direito à saúde, poder-se-ia argumentar que 

ausente legislação infraconstitucional, não haveria direito subjetivo à saúde, ou seja, fora 

dos casos expressos em lei, em que se destaca a famosa “Lista do SUS”, não haveria direito 

subjetivo à prestação. 

 O presente trabalho, porém, entende de modo diverso. Entendendo a 

Constituição como detentora de força normativa não somente derrogatória ou negativa, mas 

também positiva, independentemente de legislação inferior, há o dever de prestação ao 

mínimo garantidor da vida, mesmo fora dos estritos termos da lei stricto sensu. 

 Ensina o professor Canotilho que o Estado deve garantir a vida com os meios 

necessários a essa garantia, e caso só haja um meio para isso, esse deve ser o escolhido. 

(CANOTILHO apud SARLET, 2001) 

 Assim, a garantia das condições mínimas de saúde garantidoras à vida 

independem de lei para serem concretizadas pelos Poderes Públicas, afinal, os direitos 

fundamentais, não obstante se reconheça para depois da morte a proteção, como por 

exemplo os direitos à imagem e ao nome, são essencialmente direitos que devem ser 

prestados em vida, de tal forma que extinta a vida, perde-se seu sentido. 

 O STF, no agravo regimental, em sede do Recurso Extraordinário 393175 de 

relatoria do Ministro Celso de Mello e julgamento em 12 de dezembro de 2006, sintetiza 

essa ideia: 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 
representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. 
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena 
de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 
PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter 
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem 
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 



 

 
 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, 
DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA 
VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL 
QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um 
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF.3  

 Percebe-se, portanto, que o dentro da atual ideia de força normativa da 

constituição, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o direito à saúde, não obstante seja 

consubstanciado em norma programática, não podem ficar ao arbítrio da atuação do Poder 

Público quando possam a vir comprometer o mínimo necessário à existência, sob pena de ferir 

seu próprio objetivo, qual seja, preservar a vida. 

2.3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS 

 Esclarecido que o direito à saúde é de todos e dever do Estado, por óbvio a 

prestação cabe ao Estado. No entanto, o Brasil se trata de um estado federal, de tal sorte que é 

imprescindível a delimitação de competências, sob pena de omissões ou de superposições 

legislativas e/ou materiais. 

 Mais ainda, a procura pela prestação ao direito à saúde ocorre em condições, 

obviamente, de debilidade, em que, não raras vezes, o cidadão tem exíguo tempo para 

assistência, sob pena de própria vida, não sendo adequado que haja dúvida sobre a 

competência, vindo a não ser atendido em determinado hospital ou clínica sob argumentação 

de incompetência.  

 Quanto à competência legislativa, a CF/88, em seu art. 24, inciso XII atribuiu 

competência concorrente à União, e aos Estados e DF para legislar sobre proteção e defesa da 

saúde, cabendo ao ente central o estabelecimento de normas gerais e aos regionais a 

competência no que lhes for específico. Ademais, a Carta também conferiu aos Municípios 

                                                 
3 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 393175 Agravo Regimental/RS 



 

 
 

competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do 

art. 30, II. 

 O que mais interessa, contudo, a este trabalho é a análise da competência 

material ou executiva, isto é, qual a responsabilidade da cada ente na assistência à saúde. 

 Dispõe o art. 23, II da CF, in verbis: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 
 
 

 Esclarece em seu art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único descentralizado, com 

direção única em cada esfera de governo. 

 Esse sistema único, o chamado SUS (Sistema Único de Saúde) está 

disciplinado na Lei 8080/90, em que, em seu art. 4º, ele se constitui no conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

 Trata-se de uma rede integrada, cuja responsabilidade pela prestação é solidária 

entre União, Estado ou DF e Município, não cabendo a nenhum deles se omitir de prestar tal 

assistência. 

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido. 

O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo 
passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas 
geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados 
e Municípios.  

Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade 
do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior 
que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 
da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado 
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à 
sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio 



 

 
 

sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do 
tratamento pleiteado.4  

 

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade 
solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de 
medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 
qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.5  

 Essa responsabilidade solidária indica que cabe ao indivíduo que necessita de 

prestação material à saúde tem o direito de exigir tal direito a qualquer um dos entes 

federativos. Isso não significa, porém, que a responsabilidade originária seja de todos os 

entes. 

 Mutatis mutandi, ocorre o mesmo direito que determinado credor tem de cobrar 

a dívida do devedor principal ou do fiador que renunciou ao benefício de ordem. Nota-se que 

há responsabilidade passiva solidária, mas que o débito não é de ambos. 

 O fato de o cidadão puder exigir a prestação do direito a saúde tanto do 

Município, como do Estado, bem como da União não significa que a obrigação de prestar seja 

originalmente de todos eles. 

 A lei 8080/90 disciplina a competência material de cada ente, de modo que se o 

cidadão exigir uma prestação a um ente que não é competente, este deve prestá-la, em razão 

da solidariedade, mas pode posteriormente exigir sua restituição do devedor competente, o 

que, em regra, se dá com compensação no financiamento do Sistema Único de Saúde. 

 Vale a colação de parte da ementa do recurso de apelação julgada pelo TRF-3, 

publicada em 18.03.2010, em razão da sua clareza na explicação: 

Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que é solidária a 
obrigação dos entes federados, integrantes do Sistema Único de 
Saúde, pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários 
à garantia da saúde e vida, por isso inviável - nos limites do recurso - 
o reconhecimento da ilegitimidade passiva da União Federal. 3. Caso 
em que, ainda que não possa prevalecer tal solução, no caso concreto, 
em razão de não ter o autor recorrido da sentença de primeira 
instância, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União, não 
possui esta o direito de exigir daquele o ressarcimento das despesas 

                                                 
4 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 724292, Agravo Regimental/RS. Relator Ministro Luiz 
Fux. 
5 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 626382, Agravo Regimental/RS, Relatora Ministra Rosa 
Weber 



 

 
 

ocorridas, porque, como decidido em ambas as instâncias, o autor é, 
efetivamente, merecedor do direito postulado, que, contudo, na 
espécie, era de ser suportado pelo Estado de São Paulo. E, adentrando 
ainda mais nas especificidades da questão, bem decidiu a r. sentença, 
ao afirmar que cabe à União ressarcir-se, mediante a compensação no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. 4. Precedente do STJ e desta 
Turma.6  

 Esclarece-se, por fim, que quanto ao fornecimento de remédios, em razão das 

grandes despesas, que, muitas vezes, oneravam demasiadamente os municípios, a Lei 

12.401/2011 estabeleceu que a responsabilidade financeira pelo fornecimento de 

medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos será pactuada na 

Comissão Intergestores Tripartite. 

 Assim, há uma maior liberdade dos gestores públicos dos três entes de 

dividirem os custos da prestação à saúde, para que esse direito não venha a comprometer 

outros também fundamentais. 

 Percebe-se, portanto, que o sistema jurídico nacional, em destaque para a 

legislação e  para a jurisprudência tentam conciliar as ideias de responsabilidade solidária de 

todos os entes na prestação ao direito à saúde com a noção de federalismo, bem como de 

equilíbrio financeiro. Missão essa, indubitavelmente difícil, mas que está paulatinamente mais 

aprimorada. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Apelação/SP número 3226.2007.61.00.003.226-4 



 

 
 

3. DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE PELO PODER 

JUDICIÁRIO 

 Percebido o direito à saúde dentro da Teoria dos Direitos Fundamentais, é 

imperioso compreender como esse direito é efetivado pelo Judiciário acaso a Administração 

não cumpra seu dever de ofício, visto que, conforme art. 5º, XXXV da CF/88 é inafastável a 

atuação jurisdicional para garantir direito.  

3.1. DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 A ideia de separação de poderes como se conhece atualmente no mundo 

Ocidental é historicamente recente, pois remonta ao Iluminismo europeu. Apesar da 

divergência sobre quem teria sido o percursor dessa teoria, embora a doutrina majoritária 

atribua tal ideia à Locke, sem dúvidas foi com Montesquieu que ela ganhou força e expressão. 

 Barão de Montesquieu formulou sua ideia em contraposição ao regime 

absolutista europeu, entendendo que o ser humano que não fosse controlado por algo externo 

tenderia ao abuso, por isso, o poder, exercido obviamente por algum governante, deveria ser 

controlado. 

 Ensina o barão que para que não se abuse do poder, este deve ser limitado. 

Assim o poder deveria ser dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário, a quem 

competiria, respectivamente, executar as leis, formular as leis e fiscalizar, declarar a lei no 

caso concreto. (MONTESQUIEU, 2008, p.40) 

 Percebe-se, na teoria de Montesquieu, um regime rígido de separação de 

poderes, estanque, pois se se permitisse intervenções e interferências, o objetivo de separação 

para evitar o despotismo seria frustado logo na origem.  

 Por isso, a atividade do Judiciário era tão somente a de declarar a lei no caso 

concreto, o juiz seria a boca da lei, não exercendo atividade criativa, afinal, a lei deveria ser 

tão clara que se entendia que dispensaria até mesmo qualquer interpretação. 

 A atividade do magistrado seria, portanto mecânica, de simples aplicação 

desvalorada da norma ao fato. 



 

 
 

 Ensina o professor Nagibe de Melo Jorge Neto que: 

a separação dos Poderes foi idealizada por Montesquieu muito mais 
como preceito de arte política do que como um princípio jurídico, foi 
concebida fundamentalmente como um meio de evitar o despotismo 
real. Montesquieu era favorável ao controle do poder soberano pelo 
parlamento por meio de leis fundamentais que seriam gerais, fixas, 
imutáveis e não escritas. A finalidade da separação dos poderes era, 
como ainda é hoje, o controle do poder e a coarctação do arbítrio. 
(NETO, 2008, p.60) 

 Não por outro motivo, as escolhas políticas deveriam ser feitas pelo 

Legislativo, órgão de representação popular, de tal modo que seria o próprio povo quem faria 

suas opções políticas. A forma representativa seria apenas uma técnica, em razão da 

impossibilidade material de que cada indivíduo pessoalmente expressasse sua vontade na 

formação da vontade coletiva. 

 Assim, acaso o Executivo não cumprisse a lei, caberia ao Judiciário fazê-la 

valer no caso concreto. A atividade do Judiciário seria, então, repressiva e negativa, pois 

apenas apararia as arestas do desrespeito à lei. Atuar o Judiciário como legislador positivo 

seria tão afrontante quanto o Executivo agir fora ou com excessos à lei. 

 Apesar das críticas feitas a essa teoria e as dela decorrentes, pode-se dizer que 

ela permaneceu com bastante efetividade e força até meados do século XX, quando diante das 

atrocidades cometidas pelos nazistas na Segunda Grande Guerra daquele século, foi-se 

argumentado em favor deles o cumprimento à lei. 

 Assim, simplesmente agiram conforme a vontade do povo, expressada na lei, 

não podendo por isso ser punidos. 

 Ocorre que essa tese não foi abraçada, e o tribunal de exceção de Nuremberg, 

condenou tais nazistas. 

 Essa decisão foi paradigmática na Teoria do Direito e na Teoria da Separação 

dos Poderes, na medida em que legitimou o órgão julgador a decidir com base no ideal de 

justiça, rompendo com a ideia de simples atividade mecânica de declaração da lei no caso 

concreto. 



 

 
 

 Diminuíram-se bastante, para não se dizer que foi rompida, as barreiras entre o 

Direito, a Ética e a Política, cabendo até mesmo por exclusão ao Judiciário a missão de 

conduzir esse novo processo. 

 Esse movimento se expandiu no mundo todo, e no Brasil ganhou força com o 

advento da Constituição de 1988, até porque até então os governos miliares compeliam 

qualquer ideia que pudesse afastar a legitimidade da lei stricto sensu, já que era esse 

formalismo que, de certo modo, legitimava seu poder. 

 Várias denominações se deram: Neoconstitucionalismo, Pós-

Constitucionalismo, Pós-Positivismo, dentre outros, mas o que interessa são as principais 

características. 

 A primeira grande ideia é a dissociação entre texto e norma, o texto apenas é 

um enunciado para que se chegue à norma, de tal modo que a atividade do juiz deixa de ser 

declaratória e passa a ser criativa, visto que interpreta o texto e como resultado se chega à 

norma. Aclara-se também que dentre as “n” possibilidades de interpretações possíveis 

partindo de um determinado enunciado normativo, deve o magistrado considerar a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a harmonia com o sistema e com o ideal da Constituição. 

 Outra grande novidade foi a ideia de Constituição com força normativa, e não 

como simples orientação política ao legislador. Assim, como já rascunhado no capítulo 

anterior, a noção de norma constitucional de eficácia programática, na célebre divisão do 

Professor José Afonso da Silva, embora não tenha perdido o sentido, perdeu grande parte de 

sua utilidade, já que ela em si mesma pode ensejar uma conduta positiva independentemente 

de intermediação legislativa. 

3.2. DA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO 

 Dentro dessa perspectiva em que o Judiciário exerceria atividade criativa, 

podendo pautar suas decisões diretamente da Constituição, marcadamente aberta, 

independentemente de intermediação legislativa, essa forma de solução de conflitos passou a 

orientar também a solução dos conflitos quando se postula direitos fundamentais a prestação 

não concedidos pelo Estado. 



 

 
 

 Assim, não obstante o Legislador não contemplasse determinada contingência 

médico-hospitalar como devida, o Judiciário passou a conceder tal direito, sob fundamento da 

força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais, dentre 

as quais se destaca o direito à saúde. 

 Explica Nagibe de Melo Jorge Neto que “o Poder Judiciário não poderá 

invocar a existência ou a inexistência de uma política pública para o fim de decidir acerca da 

efetivação dos diretos fundamentais de segunda e terceira dimensões.” (NETO, 2008, p.100). 

Assim, a decisão teria de ser baseada na melhor prestação ao administrado. 

 As demandas judiciais se multiplicaram, destacando-se as que pleiteavam 

tratamentos médicos-hospitalares em geral, desde internações a próteses e fornecimento de 

medicamentos. 

3.3. A DECISÃO JUDICIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL 

 

 Como exposto no item anterior, avolumaram-se as ações judiciais pleiteando 

prestações materiais para efetivação dos chamados direitos sociais. 

 Por força de tais decisões, o Estado estaria compelido a efetivá-las, e para isso 

há custos, afinal a prestação dos direitos sociais necessita do suporte físico e instrumental 

necessário: médicos, hospitais, medicamentos no caso do direito à saúde, por exemplo; 

professores, escolas, livros, se o exemplo fosse de direito à educação. 

 Infelizmente os recursos materiais são escassos. O Estado não detém recursos 

suficientes para prestar em plenitude tudo aquilo a que se propõe: saúde, educação, lazer, 

cultura, emprego, dentre outros diretos. 

 Desse modo, as decisões judiciais satisfatórias ao direito à saúde acabam por 

muitas vezes implicarem na realocação de recursos inicialmente previstos para outras pastas, 

fazendo com que o Estado argumentasse a impossibilidade de prestação de tal direito ou do 

cumprimento de determinada decisão judicial, pois estaria reservado a cumprir apenas aquilo 

que fosse possível. Não se pode compelir ninguém a prestar o impossível. 



 

 
 

 Mesmo que do ponto de vista material se pudesse cumprir determinada decisão 

judicial, inevitavelmente ter-se-ia que desfalcar os recursos de outro setor, como o turismo, 

por exemplo, o que geraria uma consequente queda do número de visitantes, logo diminuição 

de circulação de renda, desemprego, miséria e mais mazelas na saúde. 

 Assim, compelir o Estado a prestar mais do que o possível a se prestar, muito 

embora pontualmente possa trazer um beneficio individual, analisando-se da perspectiva 

estrutural traria mais problemas que soluções. 

 Tal argumentação, no entanto, não vingou. Os tribunais superiores pacificaram 

entendimento que realmente não se pode prestar o impossível, mas que não há 

impossibilidade quando os recursos são alocados em diferentes pastas por opção do legislador 

e do administrador, pois é do Chefe do Executivo a iniciativa exclusiva para propositura de 

Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 165, III da CF/88. 

 Em verdade, se trata de uma opção, inconstitucional quando, em detrimento do 

mínimo necessário à vida, se privilegia coisas secundárias. 

 Cumpre a transcrição integral de didático acórdão do STJ:  

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. 
PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. 
DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO 
EXISTENCIAL. 
 
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-
jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação 
a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e 
social. 
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal 
de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, 
exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O 
legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 
positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 
legal. 
 
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 
único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial 
de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser 
protegido. 
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 
execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo 
no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 
constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 
exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 



 

 
 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 
insuficiente. 
 
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o 
administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 
dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar 
ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou 
por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de 
recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para 
esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares 
em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o 
interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O 
absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e 
vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até 
políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo 
Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade 
do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da 
separação dos Poderes. 
 
6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do 
governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser 
encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 
Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana 
não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das 
escolhas do administrador" 7 

 Tal entendimento também é pacífico no STF:  

A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder 
Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências 
administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do 
serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à 
apreciação  do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, 
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele 
julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo 
existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de 
direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como 
dados autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem 
jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra 
políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a 
que se nega provimento.8 
 

 Cumpre ainda deixar claro que o tratamento médico a ser oferecido não deve 

ser qualquer tratamento, mas sim o mais adequado ao paciente, mesmo que de alto custo. O 

STF, em sede do RE 566.471/RN, inclusive reconheceu repercussão geral ao tema, 

pacificando o assunto. 

                                                 
7 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1068731/RS, Relator Ministro Herman Benjamin. 
8 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 642536/AP, Relator Ministro Luiz Fux. 



 

 
 

 Após a declaração de repercussão geral, a Primeira Turma do STJ proferiu o 

didático julgamento em sede do recurso ordinário em mandado de segurança número 

24197/PR, também de relatoria do então Ministro Luiz Fux de forma bem clara e direta: 

A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à 
saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais 
e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", 
mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo 
maior dignidade e menor sofrimento. 
 
Sobreleva notar, ainda, que hoje é patente a idéia de que a Constituição 
não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é 
meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. 
Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve 
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob 
esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que 
destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.9 
(...) 

 Acresce-se ainda que está pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores 

da irrepetibilidade dos valores custeados pelo Estado em sede de antecipação de tutela 

quando essa vem a ser revogada, desde que o beneficiário esteja de boa-fé e seja 

hipossuficiente, pois se trata de parcela alimentícia. 

Ademais, se o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a 
irrepetibilidade de prestações de caráter alimentício, como nos casos 
de servidor público e previdenciários, com mais razão há que se 
afirmar  o incabimento da restituição em hipóteses como a dos autos, 
em que se está a tratar da saúde, comprovada, na espécie, a urgência da 
consecução do tratamento pleiteado e a hipossuficiência financeira dos 
réus.10 

 A posição do STJ consagra a chamada proteção à confiança, na medida em que 

confere ao necessitado de boa-fé que teve sua despesa paga não venha a ser prejudicado por 

algo que não deu causa. 

  

 

 

 

                                                 
9 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança24197/PR, Relator Ministro Luiz 
Fux. 
10 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 950382, Relator Ministro Luiz Fux. 



 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 Com a pesquisa desenvolvida para a feitura do presente trabalho de 

monografia, percebeu-se insustentável a argumentação muita vez utilizada pelas Fazendas 

Públicas para justificar o não atendimento ao direito à saúde, de se reservarem ao possível, e, 

por isso, não disporem dos meios materiais suficientes a tal efetivação, porque, em verdade, 

não se reservam ao possível. 

 A palavra possível, conforme o dicionário Michaelis de língua portuguesa 

significa aquilo que não exista, seja devido aos seus elementos, seja devido a causa extrínseca, 

enquanto escolha significa optar por algo em detrimento de outras coisas. 

 Quando se destina parte do recurso do Estado para diversas pastas, não se está 

reservando ao possível, mas sim se escolhendo o que fazer com aquele recurso. Trata-se tão 

somente de uma seleção. 

 Uma analogia explicita bem o entendimento: determinado cidadão ganha R$ 

1000,00 (hum mil reais) mensais e decide utilizar seu dinheiro de forma a contemplar R$ 

150,00 (cento e cinqüenta reais) para o aluguel, R$ 300,00 (trezentos reais) para se alimentar, 

R$ 100,00 (cem reais para transporte), R$ 100,00 (cem reais) para despesas com água, luz e 

telefone e R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) para lazer. 

 Legitimar a reserva do possível para o Estado, seruia o mesmo que legitimar 

que esse cidadão do exemplo em sendo acionado ao pagamento de verbas alimentícias, 

alegasse em sua contestação que não disporia de verba suficiente para pagamento, pois em seu 

orçamento doméstico não há tal previsão, ou ainda, estabelece, per si, o valor a ser pago, 

indicando ser o possível. 

 Não cabe ao devedor delimitar a escolha e chamá-la de possível, sendo lícito ao 

Judiciário efetivar o direito do credor. 

 Por óbvio, em sendo real a impossibilidade, ou seja, em não havendo meios 

capazes de realização do direito, não há que se exigir a prestação, visto que simples escritos 



 

 
 

sobre uma folha de papel chamada decisão judicial não criam, com num passe de mágica, 

recursos materiais, de modo que, nessas hipóteses excepcionais, em razão da escassez dos 

recursos, de fato, deve a Administração se reservar ao possível. 

 Ressalte-se não se tratar de impossibilidade, a decisão política de alocar 

determinado recurso em lazer, em construção de obras como aquários e estádios de futebol, 

olvidando-se do principal que é a própria subsistência da vida. 

 Afinal, de nada adiantaria todas as coisas construídas se não houvesse seres 

humanos para delas usufruírem. Admitindo que todo e qualquer ser humano é fim em si 

mesmo pelo simples fato de ser um ser humano, a busca da preservação da sua existência com 

dignidade não pode ser relegada pela Administração, a fim de perseguir objetivos 

secundários. 

 Não se nega a importância das outras medidas a Administração Pública, como 

promoção da cultura, da arte, de espetáculos artísticos e esportivos, mas apenas se esclarece 

que são atuações secundárias, que somente deve ser executadas quando o mínimo necessário à 

vida digna seja garantido. 

 Conclui-se, portanto, que a atuação do Poder Judiciário deve se basear na ideia 

de que o ser humano é o fim, o objetivo maior do Direito, de tal modo que as decisões 

judiciais devam privilegiar a existência digna de cada ser humano, sob pena de transformar o 

homem em meio, pervertendo-se, em verdade, em instrumento legítimo de se mitigar a 

justiça. 
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